
Міністерство освіти і науки України 

ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностика електрообладнання 

автомобіля 

Методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи 
для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

спеціальності 274 Автомобільний транспорт 

денної форми навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Любешів  2022 
 

 

УДК  

    УДК  

 

  

До друку    

Голова навчально-методичної ради Луцького НТУ___________ Ляшенко О. М. 

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій 

Луцького НТУ    

Директор бібліотеки  _____________ Бакуменко С.С. 

                          

Затверджено  навчально-методичною радою Луцького  НТУ, 

протокол № _____ від «____»___________ 2022 р. 

 

Рекомендовано до видання  методичною радою ВСП «Любешівського 

ТФК Луцького НТУ»,  

протокол № ______ від «_____»__________ 2022 р. 

Голова методичної ради _______________Герасимик-Чернова Т.П. 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової методичної комісії механізатрських 

дисциплін ВСП «Любешівського ТФК Луцького НТУ,  протокол № ______ від 

«____»_________ 2022 р. 

 

Голова циклової  методичної комісії _____________ Я. В. Оласюк                          

 

Укладач:       __________Р. В. Гунчик, викладач  

                          

Рецензент:    __________ А.В. Хомич 

 

Відповідальний за випуск: _________ Т.П.  Кузьмич , методист. 

Діагностика електрообладнання автомобіля: методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціалісті 274 Автомобільний транспорт денної форми навчання / уклад. Р. В. 

Гунчик. − Любешів : ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ», 2022. –54 с 

Методичне видання складене відповідно до діючої програми курсу «Діагностика 

електрообладнання автомобіля» з метою вивчення та засвоєння основних розділів 

дисципліни, містить контрольні питання до кожної з тем та перелік рекомендованої 

літератури. 

 

 

© Р.В. Гунчик, 2022 



 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дисципліна  «Діагностика електрообладнання автомобіля» базується на 

знаннях студентів , одержаних при вивченні дисциплін «Фізика», 

«Електротехніка і електроніка», «Автомобілі» та інших. 

Одержані, при вивчанні  знання  та вміння застосовуються при освоєнні 

дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів», «Діагностика і ТО 

електрообладнання», «Основи технології ремонту автомобілів» та вирішенні 

практичних питань по ТО і ремонту приладів електрообладнання на СТО і АТП.  

Дана методична розробка призначена для використання при самостійній роботі 

студентів при освоєнні програмового матеріалу.  

Успіх самостійної роботи студентів залежить від її планування і організації, 

а також методичного і матеріального  забезпечення ( наявності підручників, 

посібників, рекомендацій, довідкової літератури і відповідного обладнання). 

Методичні вказівки пропонують примірний тематичний план самостійної 

роботи по розділам і темам та перелік  необхідної літератури, в тому числі і 

спеціальної, новітньої. 

Електрообладнання сучасного автомобіля – це складний комплекс 

електричних машин і апаратів, електронних пристроїв управління, датчиків і  

виконавчих механізмів, контрольних і світлових приладів, вимикачів і 

перемикачів, запобіжників і комутаційних пристроїв. 

Перелік і кількість виробів електронного і електричного обладнання 

автомобілів постійно збільшується, їх функції поширюються. На заміну 

застарілого обладнання приходить нове, більш складніше по конструкції і 

схемним вирішенням виробів і систем, які потребують нових знань при їх 

експлуатації. 

В процесі вивчення дисципліни студенти зобов’язані: 

- засвоїти призначення приладів електрообладнання та місце їх 

установлення на автомобілі; 

-  вивчити будову, принцип дії і роботу приладів, а також сутність процесів, 

що протікають в них; 

-  навчитися давати розгорнуту характеристику приладів і визначати їх 

взаємозамінність; 

-  вивчити засоби і методи визначення і усунення несправностей 

електрообладнання за допомогою найпростіших засобів перевірки і сучасної 

контрольно-діагностичної апаратури; 

-  навчитися вільно розбиратися в схемах електрообладнання сучасних 

автомобілів. 
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            2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

           Основними формами вивчення програмового матеріалу є освідомлення,  

запам’ятання і коротке конспектування учбового матеріалу, що вивчається на 

занятті, який є в підручнику, а також самостійна робота із спеціальною 

літературою. 

Програмою передбачається вивчення електрообладнання не тільки 

вітчизняних автомобілів, а й інших, розповсюджених моделей закордонного 

виробництва. 

Вивчати дисципліну слід по темам в послідовності, передбаченій 

програмою: 

-  ознайомитися зі змістом програми; 

-  ознайомитися з методичними вказівками до кожної теми; 

-  вивчити програмовий матеріал і законспектувати основні і найбільш 

складні питання і визначення; 

-  провести розбирання і збирання приладів що вивчаються в лабораторії 

або АТП чи СТО; 

-  вивчити будову апаратури для випробування і регулювання приладів, що 

вивчаються, ознайомитися з технологією перевірки, ТО і ремонту приладів; 

-  відповісти на питання контрольного завдання по вивченій темі. 

В конспекті пропонується відображати слідуючи питання: 

1 Призначення приладу, системи. 

2  Електрична схема приладу, системи. 

3  Шляхи струму через прилад. 

4  Принцип роботи приладу, системи. 

5  Порівняння різноманітних конструкцій (переваги і недоліки). 

6  Типові несправності і їх вплив на роботу приладу або системи в цілому. 

7  Формули та їх розшифровку. 

8  Графіки і їх пояснення. 

Конспект самостійної роботи студент пред’являє викладачеві при тематичній і 

семестровій атестації, на консультаціях і додаткових заняттях. 

Одним із видів самостійної роботи  може бути написання 

рефератів,виготовлення наглядних засобів, ремонт обладнання лабораторії 

тощо.  Не слід переписувати текст із книги і загромаджувати роботу таблицями 

та інше, що не мають прямого відношення до поставленого питання. 

Підготовка до лабораторних робіт планується на основі самостійного 

вивчення окремих питань, тем і рекомендацій методичних вказівок 
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«Лабораторного практикуму для виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Електрообладнання автомобілів» 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ8  САМОСТІЙНА РОБОТА 

№п/п 
                            
           Назва розділу, теми                  

 
Короткий зміст питань для самостійного вивчення 

 

 

 1 2 3 

РЗДІЛ І СИСТЕМА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 

1 
Тема 1.1 Загальні відомості про 

систему  енергопостачання 

Класифікація електрообладнання. Умови роботи. 

Вимоги. Параметри 

2 
Тема 1.2 Акумуляторні батареї 

(АКБ) 
Підготовка АКБ до експлуатації. Методи заряду. 

Правила зберігання 

3 
Тема1.3     Генератори. 

Генераторні установки. 

Генератори постійного струму. Самообмеження сили 

струму, що віддає генератор. Випрямлячі і випрямні 

блоки генераторів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Тема 1.4  Регулятори напруги 

(РН) 

Поліпшення характеристик генераторних установок. 

Особливості конструкцій і застосування регуляторів 

напруги різних моделей 

 
РОЗДІЛ ІІ СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ 

5 
Тема 2.1 Контактні системи 

запалювання 
Фактори, що впливають на величину напруги в ланцюзі  

високої напруги. Характеристики систем запалювання. 

 

Тема 2.2 Контактно-

транзисторні системи 

запалювання 

Забезпечення чіткої роботи транзистора в ключовому 

режимі. Захист транзистора від напруги, сили струму і 

температури. 

6 
Тема 2.3 Безконтактні системи 

запалювання 
Цифрові і мікропроцесорні системи запалювання. 

7 

Тема2.4 Будова і 

характеристика приладів систем 

запалювання 

Вплив моменту запалювання на  робочої суміші на 

роботу двигуна. Іскрові свічки запалювання. Будова. 

Маркування. Застосування. 

8 
Тема 2.5 Експлуатація систем 

запалювання 

Перевірка технічного стану, випробування і 

регулювання приладів систем запалювання. Обладнання 

для перевірки приладів запалювання 

 
РОЗДІЛ ІІІ СИСТЕМА ПУСКУ ДВИГУНА 

9 Тема 3.1 Стартери Особливості конструкцій стартерів різних моделей.  

10 
Тема 3.2 Характеристики і 

схеми електро пускових систем 

Електромеханічні характеристики стартерів.  Фактори, 

що впливають на характеристики.  Схеми електро -

пускових систем . 

11 
Тема 3.3 Пристрої для 

полегшення пуску двигунів 
Умови пуску холодного двигуна. Електрофакельні 

підігрівачі. Рідинний передпусковий підігрівник 

12 
Тема 3.4 Експлуатація електро -

пускових систем 
Перевірка технічного стану приладів. ТО апаратів 

системи пуску. Основні відмови і несправності приладів 

 
РОЗДІЛ ІУ КОНТРОЛЬНО_ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ  (КВП) 

13 
Тема 4.1 Контрольно-

вимірювальні прилади (КВП) 

Призначення. Вимоги. Класифікація. Спідометри і 

тахометри. Економетри. .Електронні інформаційні 

системи. 

14 Тема 4.2 Експлуатація  КВП Експлуатація та основні несправності. ТО та 
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випробування КВП. Обладнання для перевірки 

технічного стану КВП 

15 

Тема 4.3 Перевірка технічного 

стану КВП. Сучасні 

інформаційні системи 
 

 

Перевірка КВП на приладі Е-204. Спеціалізовані  бортові 

інформаційні системи автомобілів. Перспективні засоби 

відображення інформації.  Навігаційні системи 

Вимоги ДСТУ і міжнародних Правил ЄЕК ООН, що є 

обов’язковими до переліку  і нормам їх розташування.  

 

РОЗДІЛ У СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ І СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 

 

16 
 

 

Тема 5.2 Системи освітлення та 

сигналізації 

Мінімальний обов’язків комплект світлотехнічних 

приладів.  Комутаційна апаратура систем освітлення і 

сигналізації 

17 
Тема 5.3 Схеми включення і 

експлуатація світлотехнічних 

приладів 

Операції ТО систем освітлення  і світлової сигналізації і 

обладнання для їх виконання 

 
РОЗДІЛ  УІ  ДОПОМІЖНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ 

18 
Тема 6.1 Звукові сигнали. 

Склоочисники 

Електродвигуни для приводу  скло- і фароочисників, 

обмовників , вентиляторів та ін.. 

19 
Тема 6.2    Схеми керування 

електроприводом 

Вмикання двигуна, безпосереднє або через контакти 

реле. Двошвидкісний електропривод. Зміна частоти 

обертів якорів електродвигунів. Застосування реле часу. 

Схеми включення 

20 
Тема 6.3  Експлуатація 

допоміжного електрообладнання 
Перевірка технічного стану приладів допоміжного 

електрообладнання 

 
РОЗДІЛ УІІ ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ДВИГУНОМ І 

ТРАНСМІСІЄЮ 

21 

Тема 7.1 Система 

автоматичного керування  

економайзером примусового 

холостого ходу (САКЕПХХ) 

Система автоматичного керування економайзером 

примусового холостого ходу вантажного автомобіля. 

22 
Тема 7.2  Електронні системи 

керування двигуном 
Класифікація засобів впорскування палива. Схеми 

електронних систем керування двигуном 

23 
Тема 7,3 Електронні системи 

керування трансмісією 
Системи автоматичного керування  коробкою передач. 

24 
 Тема 7.4 Електронні системи 

керування гальмовими 

системами 

Електронні системи керування підвіскою і рульовим 

керуванням 

 
РОЗДІЛ УІІІ БОРТОВА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖА АВТОМОБІЛІВ 

25 
 Тема 8.1  Схеми 

електрообладнання автомобілів 

Умовні позначення приладів електрообладнання  на 

схемах електрообладнання. Дріт, що застосовується в 

мережах. Маркування виводів та їх з’єднань.  

26 Тема 8.2 Комутаційна апаратура 
Пристрої для зниження теле- і радіоперешкод. 

Екранування проводки і електроприладів. Блокувальні 

конденсатори. 
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4. ЗМІСТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

РОЗДІЛ 1  СИСТЕМА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 

1.2  Акумуляторні  батареї (АкБ) 

Методи заряду акумуляторних батарей. Заряд при постійній напрузі, постійній 

силі струму, переваги і недоліки. Особливості заряду АкБ на автомобілі. Вибір 

величини напруги і струму при заряджанні АкБ. Контроль за процесом заряджання. 

Типи зарядних пристроїв, що застосовуються в експлуатації. Термін служби АкБ. 

Перевірка технічного стану стартер них АкБ. 

Література: [2], с. 55-73. 

 

Методичні вказівки 

Зверніть увагу на різноманітність методів заряду батарей  описаних в учбовій 

і спеціальній літературі (при постійній силі струму , постійній напрузі, 

модифікованим, порівняльним, форсованим і постійнім підзаряді).  

Особливу увагу зверніть на вивчення ємності батарей – найважливішого 

параметру, що характеризує  їх працездатність. Запам’ятайте, що називається 

ємністю, при яких стандартних умовах вона визначається, які фактори впливають на 

величину ємності. Зверніть увагу на те які прилади застосовуються при визначенні 

технічного стану батарей та як правильно їх використовувати. 

Зверніть особливу увагу на  можливі несправності  батарей, правила їх 

експлуатації, що збільшують термін їх служби. 

 

Питання для самоперевірки 
1. Дайте поняття  ємності акумуляторних батарей. 

2. Охарактеризуйте причини  сульфітації електродів акумуляторів. 

3.  Визначте ступінь розряду  акумулятора. 

4.  Який із параметрів найбільш повно характеризує  технічний стан  акумулятора? 

5.  Запам’ятайте термін зберігання сухо заряджених АкБ, 

6. Визначте величину зарядного струму по маркам АкБ:  6СТ-55Р, 6СТ-75ЕМ. 

7.  Охарактеризуйте причини зміни густини електроліту при заряді АкБ. 

 

1.3  Генератори і генераторні установки 

Поліпшення характеристик генераторних установок при введенні в  

регулятори напруги додаткових елементів. Зменшення пульсації і стабілізація 

напруги, температурна компенсація. Недоліки вібраційних регуляторів напруги, 

засоби їх усунення. Напівпровідникові регулятори напруги.  Забезпечення роботи 

транзистора в ключовому режимі. Інтегральні регулятори напруги. 

 

           Література  [2] с. 19 – 54. 
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Методичні вказівки 

 

Реле-регулятори – найбільш складні прилади системи енергопостачання.  На 

сьогодні найбільш розповсюджені  напівпровідникові регулятори напруги (РН). 

Зверніть увагу на температурну компенсацію в РН, визначте чим визвана її 

необхідність і які засоби її досягнення. Вивчіть будову і правила перевірки 

технічного стану масових РН. Розберіться, якими методами контролюється заряд 

АкБ на автомобілі. 

Вивчіть способи перевірки технічного стану РН на автомобілі   з 

застосуванням діагностичного обладнання та правила техніки безпеки при його 

використанні. 

 

1.5  Схеми і експлуатація  систем енергопостачання 

Пошуки несправного елементу, регулювання параметрів в системах 

енергопостачання. Обладнання, що застосовується  при перевірці технічного стану 

генераторів та регуляторів напруги. 

 

Література:  [2] с. 19 – 30. 

 

Методичні вказівки 

 

Запам’ятайте які несправності найбільш впливають на роботу генераторних 

установок, до чого приводить підвищена напруга генератора.  Ознайомтеся і 

визначтеся, яке із обладнання і сучасних діагностичних приладів для перевірки 

генераторних установок є найбільш ефективним при застосуванні йог на АТП, СТО. 

Особливу увагу зверніть на правила використання приладів і техніку безпеки 

при виконанні діагностичних і ремонтних робіт. 

Використовуючи інструкції і методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт з дисципліни «Електрообладнання автомобілів», підготуйтесь до  виконання 

лабораторних робіт по розділу. 

 

Питання для самоперевірки 
1.  Охарактеризуйте залежність частоти обертів ротора генератора і величини струму 

збудження. 

2.  Поясніть який тип регуляторів напруги  є менш металомістким і більш технологічним в 

виготовленні. 

3.  Поясніть як забезпечується властивість самообмеження струму навантаження в 

генераторах змінного струму. 

4.  Поясніть як перевірити працездатність інтегрального регулятора напруги. 

5  Опишіть будову і дію генератора змінного струму з нерухомою обмоткою збудження. 

6.  Як ви розумієте поняття «номінальна» і «регульована напруга»? 
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7.  Яке обладнання застосовується для перевірки технічного стану приладів системи 

енергозабезпечення? 

 

РОЗДІЛ  ІІ СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ 

   2.1 Загальні відомості. Контактні системи запалювання. 

    Характеристика контактної системи запалювання, її недоліки. Покращення 

характеристик системи запалювання за рахунок додаткового резистора, зміни 

параметрів котушки запалювання і застосування транзисторів. 

          Література:   [2] с. 107 – 118.   

 

Методичні вказівки 

Виясніть і запам’ятайте, яка повинна бути напруга, що забезпечує іскровий 

розряд поміж електродами свічки запалювання (пробивна напруга) і який зазор 

поміж електродами свічок запалювання. 

Виконайте в конспекті принципову електричну схему контактної системи 

запалювання і вивчіть принцип її роботи, позначте стрілками різного кольору 

напрямок руху струму низької і високої напруги. Виконайте в конспекті графіки 

характеристик системи запалювання щодо  зміни первинного струму і струму 

високої напруги під час їх протікання за один період, а також вплив числа циліндрів 

двигуна і ємності конденсатора.  Законспектуйте засоби покращення характеристик 

системи запалювання за рахунок змінного додаткового резистора, зміни параметрів 

котушки запалювання та застосування транзисторів. 

 

Питання для самоперевірки 

 
1.  Поясніть необхідність застосування високої напруги в системі запалювання. 

2.  Виконайте принципову схему системи запалювання і поясніть принцип дії батарейного 

запалювання. 

3.  Поясніть, що називають «пробивною напругою» і які фактори впливають на її значення. 

4.  Поясніть який вплив має  е.р.с. самоіндукції первинної обмотки котушки запалювання на 

вторинну е.р.с. 

5.  Яке значення повинна мати вторинна напруга котушки запалювання для забезпечення 

надійної роботи системи запалювання? 

 

          2.2, 2.3  Напівпровідникові системи запалювання. 

Контактно-транзисторна та безконтактна системи запалювання, їх переваги в 

порівнянні з контактною системою запалювання. Забезпечення чіткої роботи 

транзистора в ключовому режимі. Захист транзистора від напруги, сили струму  і 

температури.  Цифрові і мікропроцесорні системи запалювання. 

Література:   [2] с. 127 – 134,  146-152.   

 

Методичні вказівки 
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Зверніть увагу на недоліки контактної (класичної) системи запалювання. 

Виконайте в конспекті принципові  схеми контактно-транзисторної і безконтактних 

систем запалювання і запам’ятайте принципові відмінності їх будови і роботи, 

переваги і недоліки. Виконайте в конспекті характеристики роботи систем. 

 

Питання для самоперевірки 
1.  Поясніть призначення  магнітоелектричного датчика-розподільника та датчика Холла. 

2.  Охарактеризуйте переваги напівпровідникових систем запалювання в порівнянні з 

контактними. Системами запалювання. 

3.  В чому полягає основна принципова відзнака переривників-розподільників систем запалювання 

різних типів? 

4.  В чому полягає основний недолік безконтактної системи запалювання? 

5.  В чому принципова відзнака мікропроцесорних систем запалювання? 

 

        2.4 Будова приладів систем запалювання 

 

  Призначення і будова приладів систем запалювання.  Свічки запалювання. 

Умови роботи. Маркування свічок запалювання по ДСТУ. Вплив моменту 

запалювання  робочої суміші на роботу двигуна в залежності від обертів 

колінчастого валу і навантаження. Будова і робота автоматів випередження 

запалювання. Застосування і взаємозамінність приладів систем запалювання. 

 

Література:   [2] с. 134-146,  153-158.   

 

Методичні вказівки 

Визначити і запам’ятати в чому відміна конструкцій переривників 

розподільників різних типів систем запалювання. Добре усвідомте для себе умови 

роботи свічок запалювання, їх будову, теплові характеристики і маркування. 

Усвідомте в якому разі застосовуються свічки з більшим чи меншим жаровим 

числом. Не забудьте врахувати, що правильний вибір свічок запалювання 

визначається не тільки діаметром різьби та теплової характеристики, а  ще й 

довжиною різьби корпусу свічки.  Вивчіть маркування свічок, запам’ятайте ряд 

жарових чисел, величину зазору поміж електродами та можливості використання 

свічок запалювання на  двигунах різних типів і моделей. 

Розгляньте можливості використання імпортних свічок запалювання на двигунах 

вітчизняних автомобілів. 

 

Питання для самоперевірки 

 
1. Поясніть як впливає зазор поміж електродами свічки запалювання на роботу двигуна. 

2.  Яка інформація подана в маркуванні свічки А-17ДВ, СН-307-В, W125T1 ? 

3. Опишіть будову котушки запалювання. В чому особливості двовивідних  котушок    

029.3705. 

4.  Охарактеризуйте чому робоча суміш повинна займатися раніше, ніж поршень дійде до 

ВМТ? 

5.  Поясніть які пристрої в системі запалювання забезпечують коректування моменту 

випередження запалювання. 
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6.  Назвіть основні вузли і деталі датчика-розподільника 40.3706, (з датчиком Холла). 

7.  Як має змінюватися момент запалювання зі зміною навантаження двигуна? 

   

 

       2.5  Експлуатація систем запалювання 
 

Операції ТО  приладів систем запалювання і рекомендації по їх виконанню. 

Основні відмови і несправності приладів систем запалювання,  їх вплив на роботу 

двигуна.    

Перевірка технічного стану, випробування і регулювання  приладів запалювання. 

Обладнання, що застосовується при перевірці  і діагностування приладів  

запалювання.  

Підготування до виконання лабораторних робіт по розділу «Система 

запалювання» 
 

Література:   [2] с. 158 – 178. 

 

Методичні вказівки 

При  вивченні питань цієї теми  слід звернути увагу на те, що технічний стан 

приладів  системи  запалювання особливо впливає на надійність і економічність 

роботи двигуна і автомобіля в цілому. 

При експлуатації автомобіля в системі можуть виникнути самі різноманітні 

несправності, які проявляють себе відповідними признаками.  

Вивчіть, для початку,  перелік несправностей причиною яких  може бути система 

запалювання її окремі прилади та признаки окремих несправностей.   

Виконайте в конспекті види і перелік операцій ТО  та рекомендацій по їх 

виконанню, основних відмов і несправностей приладів.  

Запам’ятайте порядок визначення  несправного елементу системи запалювання 

імітуючи роботу іншого елемента, або замінюючи його завідомо справним.   

Ознайомтеся з переліком приладів і технологічного обладнання, що на сьогодні 

використовується для перевірки технічного стану і діагностування приладів і систем 

запалювання в цілому. 

Використовуючи інструкції і методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт з дисципліни «Електрообладнання автомобілів», підготуйтесь до  виконання 

лабораторних робіт по розділу. 

 

Питання для самоперевірки 

 
1.  Опишіть перелік операцій ТО, що виконуються  при планових обслуговуваннях системи 

запалювання ? 

2.  Надайте перелік основних несправностей в роботі системи запалювання 

3.  Поясніть причину роботи двигуна з перебоями. 

4.  Надайте перелік і послідовність виконання операцій при встановленні моменту 

запалювання. 
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5.  Яке технологічне обладнання застосовується для перевірки технічного стану приладів 

систем запалювання ? 

6.  Охарактеризуйте необхідність коригування моменту запалювання при зміні навантаження 

двигуна ? 

7.  Що може бути причиною зниження потужності і економічності двигуна? 

8.  Яке обладнання застосовується для перевірки датчиків-розподільників, комутаторів і 

котушок запалювання? 

9.  Поясніть сутність діагностування систем запалювання за допомогою мотор-тестерів. 

 

 

РОЗДІЛ  ІІІ  СИСТЕМА ПУСКУ ДВИГУНА 

 

3.1  Загальні відомості. Стартери. 

Умови пуску двигуна. Вимоги до системи пуску. Типи електродвигунів 

стартерів. Схеми включення обмоток. Робота роликової і храпової муфт механізму 

само виключення ведучої шестерні. Особливості конструкцій стартерів різних 

моделей. Електромеханічні  характеристики стартера. Фактори, що впливають на 

характеристики. Технічні характеристики стартерів, їх застосування. Схеми електро 

пускових систем, що застосовуються для пуску карбюраторних і дизельних 

двигунів. 

Література:   [2] с. 73 – 89 

 

Методичні вказівки 

Запам’ятайте, що стартер, незалежно від моделі і автомобіля, на якому він 

застосовується, складається із трьох основних частин: електродвигуна, механізму 

приводу і механізму керування. Вивчіть будову кожної частини стартера, звертаючи 

увагу на конструктивні особливості кожної моделі. 

Зверніть увагу на класифікацію приводних механізмів  стартерів різних моделей. 

(СТ-2А, СТ-130АЗ, СТ221, СТ-142, 25.37 08 та ін. ). 

Вивчіть  електричні схеми керування стартерами та основні параметри і технічні 

характеристики стартерів різних моделей. 

 

Питання для самоперевірки 
1.  Поясніть з яких основних елементів складається стартер. 

2.  Які приводи стартерів ви знаєте? 

3.  Яке призначення має  муфта вільного ходу стартера? 

4.  Поясніть схему керування стартером. 

5.  В чому особливості будови стартерів з планетарним редуктором і збудження від постійних 

магнітів? 

6.  В чому необхідність застосування храпових муфт в приводах стартерів? 

7.  Що вам відомо про конструкції стартерів з вмонтованим маховиком, з планетарним 

мультиплікатором та систему стоп-старт?  
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3.3  Пристрої для полегшення пуску  двигуна 

Умови пуску холодного двигуна. Пристрої для полегшення пуску карбюраторних і 

дизельних двигунів. Електрофакельні підігрівачі повітря. Рідинний передпусковий 

підігрівник, будова, робота, схема включення. 

 

Література:   [2] с. 89 – 94. 

 

Методичні вказівки 

Виясніть для себе необхідність застосування пристроїв для полегшення пуку 

холодного двигуна.  Запам’ятайте типи пристроїв, що застосовуються на сучасних 

двигунах.  Виконайте принципову схему електрофакельного підігрівача і 

ознайомтеся з його будовою і роботою. Вивчіть роботу рідинного підігрівача дизеля 

ПЖД-30 та зверніть увагу на техніку безпеки при його експлуатації.  

 

 

Питання для самоперевірки 

1.  Охарактеризуйте умови пуску двигуна. 

2.  Вимоги до пристроїв для полегшення пуску холодного двигуна. 

3.  Поясніть роботу рідинного підігрівача. 

 

3.4  Експлуатація електропускових систем 

 

Перевірка технічного стану приладів електропускових систем.  ТО апаратів 

системи електропуску.  

Основні відмови і несправності систем та їх приладів і апаратів  

Обладнання, що застосовується при перевірці технічного стану і експлуатації  

приладів системи пуску. 

 

Література:   [2] с. 95 – 106. 

 

Методичні вказівки 

 

При вивченні питань цієї теми , в першу чергу, слід звернути увагу на умови 

пуску двигуна та параметри стартерів.   

Запам’ятайте перелік можливих несправностей в системі пуску, признаки та 

причини їх появлення. 

Зверніть увагу на перелік робіт, що виконуються при планових ТО системи 

пуску та необхідне технологічне обладнання  і прилади для його виконання. 
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Використовуючи інструкції і методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт з дисципліни «Електрообладнання автомобілів», підготуйтесь до виконання 

лабораторної роботи по розділу. 

 

 

Питання для самоперевірки 

1.  Які види робіт виконуються при ТО системи пуску? 

2.  По яким параметрам перевіряються стартери? 

3.  Яке обладнання застосовується для випробувань стартерів? 

4.  Перелічіть основні несправності стартерів, 

5.  Поясніть як працює рідинний підігрівач. 

 

 

РОЗДІЛ ІУ  КОНТРОЛЬНО_ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ 

 

4.1,2.  Загальні відомості. Контрольно-вимірювальні прилади (КВП). 

Інформаційні     системи. 

Показуючі  прилади. Принцип дії, будова і робота приладів для вимірювання 

температури, тиску, рівня палива, контролю зарядного режиму, спідометрів і 

тахометрів. 

Сигналізуючі прилади. Будова і робота сигналізаторів аварійної температури, 

тиску, справності генераторної установки. 

Сучасні інформаційні системи автомобілів.  

Експлуатація  та основні несправності контрольно-вимірювальних приладів. ТО 

та випробування КВП.     Обладнання для перевірки технічного стану КВП, 

 

Література:   [2] с. 207 – 233. 

 

Методичні вказівки 

Визначте для себе необхідність застосування сигналізуючи приладів, 

сигналізаторів критичного стану робочих параметрів систем, агрегатів і вузлів 

автомобілів. Виконайте принципові електричні схеми включення приладів 

контролю. 

Зверніть увагу на характерні відмови і несправності приладів інформації і 

контролю, засоби їх перевірки та усунення. 

Ознайомтеся  і надайте оцінку застосуванню бортових електронних систем 

відображення інформації та мультиплекс них систем її передачі. 

 

 

РОЗДІЛ У  СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ І СИГНАЛІЗАЦІЇ 

 

5.1,2 Загальні відомості.  Прилади освітлення і сигналізації. 
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Конструкція фар і оптичних елементів. Джерела світла. Вимоги міжнародних 

норм і правил до конструкції оптичних елементів  фар. Операції ТО світлотехнічних 

приладів і обладнання для їх виконання. Основні несправності і відмови в системі 

освітлення і світлової сигналізації. 

 

Література: [2] с. 180 – 206. 

 

Методичні вказівки 

Зверніть увагу на особливості і різноманітність  будови оптичних елементів фар 

американської та європейської систем світлорозподілу. Виконайте в конспекті  

схеми освітлення дороги на кожній із цих систем. Зверніть увагу на недоліки 

європейської системи освітлення і особливо на такий як різке коливання 

світлотіньового кордону при руху автомобіля по нерівним дорогам при включеному 

ближньому світлі фар, що приводить до  втомлення очей водія. 

Запам’ятайте (виконайте в конспекті) вимоги Правил ЄЕК  ООН, на 

відповідність і знаки міжнародного затвердження на світлові прилади для кожної із 

країн  Європи.  

Міжнародний знак офіціального затвердження ставиться на  розсіювачі чи на 

корпусі фари. 

Підготуйтесь до виконання лабораторної роботи. 

 

Питання для самоперевірки 

1.  Поясніть , яка із систем світлорозподілу є найбільш раціональною і чому. 

2.  Який із елементів фари концентрує світловий потік? 

3.  Охарактеризуйте особливості конструкції переривника РС-951 системи світлової 

сигналізації. 

4.  Поясніть як маркують світлові прилади, що одержали знак міжнародного затвердження. 

5.  Охарактеризуйте принцип європейського та американського світлорозподілів близького 

світла. 

6.  Перелічіть основні операції ТО-1 і ТО-2 системи освітлення та сигналізації. 

7.  Поясніть методику перевірки променів світла фар за допомогою реглоскопів. 

9.  Поясніть методику перевірки контактно-транзисторних перебивачів струму покажчиків 

повороту. 

10.  Поясніть необхідність застосування вимог Правил ЄЕК  ООН  щодо освітлювальних та 

світлосигнальних приладів. 

 

 

РОЗДІЛ УІ ДОПОМІЖНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ 

  

Тема 6.1, 6.2, 6.3  Звукові сигнали. Склоочисники. 

Електродвигуни для приводу склоочисників, опалювачів, вентиляторів та інших 

приладів.  Зміна частоти обертів якорів електродвигунів. Схеми керування 

електроприводом.  Технічне обслуговування та основні несправності допоміжного 

електрообладнання. 

 



 14 

Література: [2] с. 235 – 246. 

 

 

 

Методичні вказівки 

З’ясуйте які двигуни застосовуються для приводу додаткового 

електрообладнання та як забезпечується зміна швидкості обертів якорів двигунів. 

Зверніть увагу на призначення,  будову і роботу кінцевого вмикача склоочисників та 

теплового реле часу РС-514. В чому особливості  перевірки технічного стану 

звукових сигналів та необхідність застосування реле-сигналів. 

Виконайте в конспекті схему включення очисника скла фар автомобіля. 

Підготуйтесь до виконання лабораторної роботи. 

 

 

Питання для самоперевірки 

1.  Поясніть як працює склоочисник і склообмивник  автомобіля ВАЗ-2108 з електронним 

реле 52.3747. 

2.  Охарактеризуйте методику перевірки і регулювання сигналів і  реле сигналів. 

3.  Поясніть в чому необхідність застосування реле сигналів. 

4.  Поясніть як виконується регулювання положення щіток склоочисника. 

5.  Охарактеризуйте методику та параметри регулювання реле сигналів 

 

 

РОЗДІЛ УІІ  ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 

ДВИГУНОМ І ТРАНСМІСІЄЮ 

 

Тема 7.1 Загальні відомості. Система автоматичного керування економайзером 

примусового холостого ходу (САКЕПХХ) 

 

Особливості режиму холостого ходу двигуна. САКЕПХХ  автомобілів ВАЗ-2105, 

2107, ЗАЗ-1102, УАЗ-469, ЗІЛ-130. Особливості будови і застосування. 

 

Література: [2] с. 247 – 253. 

 

                                                           Методичні вказівки 

Визначте для себе в якому режимі  працює система живлення карбюраторного 

двигуна під час гальмування автомобіля двигуном і коли водій повністю відпустив 

педаль акселератора. Чи потрібна в цей час паливна суміш в циліндрах двигуна?  На 

яких автомобілях на сьогодні встановлюються пристрої для відключення подачі 

палива в систему холостого ходу. Запам’ятайте що дає застосування економайзеру 

примусового холостого ходу. Знайдіть місце його установки.  

Підготуйтесь для виконання лабораторної роботи. 
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Питання для самоперевірки 

1.  Поясніть сутність перевірки електропневмоклапану ЄПХХ. 

2.  Охарактеризуйте доцільність використання  САКЕПХХ. 

3.  Поясніть можливості взаємозаміни блоків керування ЕПХХ автомобіля ВАЗ і 

вантажного автомобіля ЗІБ. 

Тема 7.2, 7.3  Електронні системи керування двигуном і трансмісією 

Основні принципи керування двигуном. Системи впорскування палива з 

електронним керуванням. Схеми електронних систем керування двигуном. 

Комплексні системи керування  двигуном. Функціональні схеми керування 

коробкою передач і зчепленням. Особливості конструкцій і застосування 

електронних систем керування гальмовими системами, підвіскою і рульовим 

кернуванням.  

 

Література: [2] с. 254 – 274. 

 

Методичні вказівки 

Визначте для себе сутність принципової відмінності  електронних систем 

керування паливоподачею від класичних. Сьогодні неможливо вирішити проблеми 

покращення роботи систем живлення лише завдяки вдосконаленню конструкції, 

технології та точності виготовлення приладів.  Зверніть увагу на різноманітність 

електронних систем, які застосовуються в керуванні не тільки двигуном, а й іншими 

системами автомобілів.  

 

Питання для самоперевірки 

1.  Поясніть сутність роботи системи електронного керування впорскування палива з програмовим 

керуванням. 

2.  Охарактеризуйте методику діагностування електронних систем автоматичного керування 

двигуном і трансмісією. 

3.  Поясніть особливості роботи електронних систем керування паливо подаванням автомобільних 

дизелів. 

4.  Поясніть призначення датчиків автоматичних систем керування двигуном і трансмісією. 

5.  В чому сутність роботи анти блокувальної системи керування гальмівного моменту ? 

 

 

 

РОЗДІЛ УІІІ   БОРТОВА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖА АВТОМОБІЛІВ 

 

Тема 8.1, 8.2   Системи електрообладнання автомобілів. Комутаційна 

апаратура. 

Загальні відомості. Принципові схеми і правила сполучення джерел і споживачів 

Умовні позначення приладів електрообладнання автомобілів на схемах.  

Маркування приладів та їх з’єднань.  Конструкція приладів електрообладнання.  

Заглушувальний резистор. Екранування проводки і електроприладів. Експлуатація 

комутаційної апаратури. Блокувальні конденсатори. 
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Література: [2] с. 275 – 285. 

 

 

Методичні вказівки 

Виконайте в конспекті  умовні позначення приладів електрообладнання по 

ДСТУ (лампи, резистори, джерела електричної енергії, електродвигуни, реле, 

вмикачі і перемикачі, електронні прилади та інші). Ознайомтеся з типами 

запобіжників , що застосовуються в автомобілях для захисту електричних мереж від 

перевантажень і коротких замикань. Особливо зверніть увагу і запам’ятайте вимоги 

до дроту, що застосовується в мережах електрообладнання, його маркування та 

застосування в залежності від величини струму навантаження, падіння напруги в 

ланцюгах та механічної міцності дроту. 

Підготуйтесь до виконання лабораторної роботи. 

 

Питання для самоперевірки 

1.  Охарактеризуйте типи запобіжників що застосовуються в електричних мережах 

автомобілів. 

2.  Поясніть як перевірити термобіметалічний запобіжник. 

3.  Поясніть чому і які ланцюги електрообладнання автомобілів не мають запобіжників. 

4.  Яким чином можна знайти місце обриву чи короткого замикання в ланцюгах 

електрообладнання ? 

5.  Охарактеризуйте необхідність застосування вимог до дроту що застосовується в ланцюгах 

низької напруги електрообладнання. 

6.  Поясніть  з якою метою на автомобілях використовується одно провідна система  передачі 

електроенергії .    

7.    Поясніть з якою метою на автомобілях застосовують проводи різного кольору.                                           
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ВСТУП 

Дисципліна «Електрообладнання автомобілів» вивчається протягом  одного семестру                 

(5семестр). 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електрообладнання автомобілів» є  формування 

професійних знань та умінь з вивчення будови і роботи приладів і апаратів  сучасних систем 

електрообладнання, їх конструктивних особливостей і відмінностей. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система понять про призначення, будову і 

роботу приладів і апаратів електрообладнання сучасних автомобілів, сутність окремих процесів і 

явищ, що забезпечують роботу і взаємодію приладів в системах, їх з’єднання в електричних 

схемах. 

Програма дисципліни складається з наступних розділів: 

1.Система енергопостачання. 

2.Система запалювання. 

3. Система електропуску двигуна. 

4. Контрольно-вимірювальні прилади. 

5. Система освітлення і сигналізації. 

6. Допоміжне електрообладнання. 

7. Електронні системи автоматичного керування двигуном і трансмісією. 

8. Бортова мережа автомобілів. 

          Програма вивчення дисципліни передбачає такі види навчальних занять як лекції, 

лабораторні заняття. 

Згідно з навчальною програмою передбачено проведення 24 лекційних занять, 14 

лабораторних робіт. На самостійне вивчення студенту пропонується 86 годин самостійних занять. 

Розподіл годин за темами на аудиторні (лекції та лабораторні заняття) і самостійну роботу 

студентів подано в орієнтовному тематичному плані.  

Контрольні заходи складаються із поточного, рубіжного і підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час виконання лабораторних робіт і 

опитування на заняттях і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Оцінювання рівня знань визначається за критеріями оцінки встановленими 

навчальним закладом. 

За результатами поточного контролю виставляються оцінки за чотирибальною системою 

наведеною в таблиці. 

В основу критерію оцінки знань та вмінь студентів покладені повнота, глибина знання 

студентом матеріалу. Вміння аналізувати, диференціювати, творчий підхід до застосування 
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теоретичних знань для рішення практичних ситуацій. Знання студентів оцінюється за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Оцінка 
Загальні критерії оцінювання навчальних  

досягнень студентів з даної дисципліни 

Початковий 2 

Відповідь студента фрагментарна, характеризується початковими 

уявленнями про сутність призначення,основних складових частин та 

принципу роботи вузлів,  механізмів і приладів електрообладнання 

автомобілів їх розташування та принципи з’єднання в системи.. 

Студент відповідає неправильно, не за суттю завдання, знайомий 

тільки з окремими поняттями, дає елементарні відповіді на деякі з 

поставлених питань, допускаючи суттєві помилки, не має 

елементарних практичних навичок застосування вивченого 

матеріалу у стандартних ситуаціях 

Середній 3 

Студент відтворює основний навчальний матеріал правильно, але 

демонструє знання лише основних теоретичних положень, механічно 

відтворює навчальний матеріал без логічних висновків, лише 

частково аргументує відповідь, або зазнає труднощів і допускає 

помилки під час іх практичного застосування, має елементарні 

практичні навички застосування вивченого матеріалу у стандартних 

ситуаціях.  

Достатній 4 

Студент відповідає правильно, обґрунтовано, самостійно відтворює 

значну частину навчального матеріалу, вкладає її логічно, 

послідовно, робить висновки та повністю аргументує відповідь 

виправляє допущені помилки, хоча йому бракує власних суджень. 

Студент має стійкі практичні навички застосування вивченого 

матеріалу у стандартних ситуаціях 

Високий    5 

Знання студента є глибокими, міцними, системними, правильно і в 

повному обсязі, з відповідною аргументацією, в логічній 

послідовності викладає матеріал, визначає практичне значення 

відповідних теоретичних положень, має стійкі практичні навички в 

застосовування вивченого матеріалу у стандартних ситуаціях, 

використовує знання та вміння в нестандартних ситуаціях, вільно 

висловлює власні судження, переконливо аргументує їх, виявляючи 

початкові творчі здібності. Водночас, оцінка 5 балів, передбачає 

знання та уміння в межах навчальної програми. 

 

 

         Підсумковий контроль здійснюється у формі  екзамену , а також полягає в оцінці засвоєння 

студентом навчального матеріалу з дисципліни на підставі виконаних усіх видів робіт. 

Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав усі види 

робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. 

          Згідно з вимогами  освітньо- професійної програми студенти повинні: 

 знати:  
- основні тенденції і перспективи розвитку автомобільного електрообладнання; 
- призначення, будову і роботу приладів електрообладнання автомобілів, місце їх 

установлення на автомобілі та взаємозамінність; 

- сутність процесів, що проходять в приладах, апаратах і ланцюгах систем 

електрообладнання, будову, принцип дії і роботу найбільш розповсюджених приладів і систем; 

 - характеристики приладів і правила їх взаємозамінності; 

          -  засоби знаходження і усунення несправностей з допомогою найпростіших засобів 

перевірки і сучасної контрольно-діагностичної апаратури; 
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- необхідні регулювання взаємодіючих деталей і вузлів, призначення, розташування та 

будову регулювальних пристроїв; 

- ДСТУ і технічні умови на прилади, апарати і системи електрообладнання автомобілів. 

 вміти:  
- самостійно виконувати перевірку технічного стану приладів, апаратів і системи в цілому;   
- визначати і усувати характерні несправності в роботі приладів; 

- користуватися електровимірювальною апаратурою, діагностичним та технологічним 

обладнанням;  

- користуватися технічною літературою, самостійно розбиратися в нових конструкціях 

приладів; 

- організовувати і контролювати технологічні процеси обслуговування та ремонту 

електрообладнання і вести відповідні документацію. 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Електрообладнання автомобілів» відводиться 162 годин. 

Орієнтовний тематичний план 

Таблиця 1 

 

Найменування розділів і тем 
                      Кількість годин 

 

Всього 

           аудиторні Самості 

робота Загальн. 

обсяг 

лекції Лаб.. 

роботи 

Вступ 1 1 1 - - 

Розділ 1 Система енергопостачання 38 17 7 10 21 

Тема 1.1   Загальні відомості про систему енергопостачання 2 1 1 - 1 

Тема1.2 Акумуляторні батареї 10 4 2 2 6 

Тема 1.3 Генератори. Генераторні установки. 12 4 2 2 8 

Тема 1.4 Регулятори напруги 12 6 - 6 6 

Тема 1.5 Схеми і експлуатація систем енергопостачання 2 2 2 - - 

Розділ 2 Системи запалювання 36 16 10 6 20 

Тема 2.1 Загальні відомості. Контактні системи запалювання 6 3 1 2 3 

Тема 2.2 Контактно-транзисторні системи запалювання 8 3 1 2 5 

Тема 2.3 Безконтактні системи запалювання 12 6 4 2 6 

Тема 2.4 Будова приладів систем запалювання 4 1 1 - 3 

Тема 2.5 Експлуатація систем запалювання 4 1 1 - 3 

Контрольна робота по темі «Системи запалювання» 2 2 2 - - 

Розділ 3 Система пуску двигуна 16 4 2 2 12 

Тема 3.1 Загальні відомості. Стартери. 4 1 1 - 3 

Тема 3.2Характеристики . Схеми пускових систем 2 - - - 2 

Тема 3.3 Пристрої для полегшення пуску двигуна 4 - - - 4 

Тема 3.4 Експлуатація електропускових систем 6 3 1 2 3 

Розділ 4  Контрольно-вимірювальні прилади  12 3 1 2 9 

Тема 4.1 Загальні відомості.  Контрольно-вимірювальні 

прилади. Інформаційні системи 

6 3 1 2 3 

Тема 4.2 Експлуатація  контрольно-вимірювальних приладів 6 -  - 6 

Розділ 5 Система освітлення і сигналізації 16 4 2 2 12 

Тема 5.1  Загальні відомості. Прилади освітлення 6 1 1 - 5 

Тема 5.2 Прилади світлової сигналізації 4 1 1 - 3 

Тема 5.3 Схеми включення і експлуатація світлотехнічних 

приладів 

6 2 - 2 4 

Розділ 6 Допоміжне електрообладнання автомобілів 12 3 1 2 9 

Тема 6.1 Звукові сигнали. Склоочисники. 6 3 1 2 3 

Тема 6.2 Схеми керування електроприводом 2- - - - 2 

Тема 6.3 Експлуатація допоміжного електрообладнання 4 - - - 4 
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Розділ 7 Електронні системи автоматичного керування 

двигуном і трансмісією 

14 5 3 2 9 

Тема 7.1 Загальні відомості. Система автоматичного 

керування економайзером примусового холостого ходу 

6 3 1 2 3 

Тема 7.2 Електронні системи керування двигуном 4 2 2 - 2 

Тема 7.3 Електронні системи керування трансмісією 4 - - - 4 

Розділ 8   Бортова електромережа автомобілів 17 5 3 2 12 

Тема 8.1 Системи електрообладнання автомобілів 10 4 2 2 6 

Тема 8.2 Комутаційна апаратура 7 1 1 - 6 

Всього 162 76 48 28 86 

 

 
ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кільк. 

годин 

 

 

Розділ 1. Система енергопостачання  

 Тема1.2  Акумуляторні батареї   

1 Лабораторна робота №1  Перевірка технічного стану акумуляторних батарей 2  

 Тема  1.3 Генератори. Генераторні установки    

2 Лабораторна робота №2 Перевірка технічного стану генераторів змінного струму 2  

 Тема 1.4 Регулятори напруги  (РН)       

3 
Лабораторна робота №3   Перевірка технічного стану і регулювання контактних 

регуляторів напруги. 
2  

4 
Лабораторна робота №4 Перевірка технічного стану технічного стану і регулювання 

контактно-транзисторних регуляторів напруги  
2  

  5 
Лабораторна робота №5 Перевірка технічного стану безконтактних регуляторів 

напруги 
2  

Розділ 2. Система пуску двигуна  

 Тема 2.4  Експлуатація електро пускових систем   

6 
Лабораторна робота №6  Перевірка технічного стану приладів і апаратів системи 

пуску 
2  

Розділ  ІІІ  Системи запалювання  

 Тема 3.1 Контактні системи запалювання   

7 
Лабораторна робота №7 Перевірка технічного стану приладів контактних систем 

запалювання 
2  

 Тема 3.2 Контактно-транзисторні системи запалювання    

8 
Лабораторна робота №8 Перевірка технічного стану транзисторного комутатора 

ТК_102 
2  

 Тема 3.3 Безконтактні системи запалювання    

9 
Лабораторна робота №9 Перевірка технічного стану приладів безконтактних систем 

запалювання 
2  

Розділ ІУ Контрольно-вимірювальні прилади  

 Тема 4.2 Експлуатація контрольно-вимірювальних приладів  

 

10 Лабораторна робота №10  Перевірка технічного стану  контрольно- вимірювальних 

приладів 

2 

Розділ У Прилади освітлення та сигналізації 

 Тема 5.1 Прилади освітлення    
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     Мета лабораторних занять – закріплення теоретичних знань, які були одержані на 

навчальних заняттях і в процесі самостійної роботи студентів з навчальною та довідковою 

літературою та придбання практичних навичок перевірки технічного стану приладів і апаратів 

електрообладнання автомобілів. 

     Лабораторні заняття проводяться після теоретичного вивчення відповідних тем у спеціально 

обладнаній навчальній лабораторії з використанням відповідного обладнання, контрольно-

вимірювальних приладів, оснащення та інструментів, пристосованих до умов навчального 

процесу.  

Для виконання лабораторних робіт академічну групу поділяють на дві підгрупи, які в свою 

чергу поділяються на три-чотири ланки. Заняття для підгруп проводяться згідно з графіком 

затвердженим заступником директора з навчально-виробничої роботи. 

Перед виконанням кожної роботи студентам проводиться інструктаж з безпеки 

життєдіяльності.  

До виконання лабораторних робіт допускаються лише ті студенти, які пройшли 

інструктаж з безпеки життєдіяльності.  

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів 

до виконання конкретної роботи, виконання завдань заняття за інструкцією, оформлення 

індивідуального звіту та захист результатів виконаної роботи ( збирання електричних схем 

з’єднання приладів, вимірювань і регулювання параметрів). 

     При захисті звіту з лабораторної роботи студенти повинні бути готові до відповідей за змістом 

роботи і теоретичного матеріалу відповідної теми, питання.                .      Невиконання студентом 

заданого об’єму самостійної підготовки, низька якість виконання завдання та незнання правил з 

безпеки життєдіяльності можуть стати причиною для отримання студентом незадовільної оцінки 

або повного відсторонення від безпосереднього виконання роботи. 

11 Лабораторна робота № 11  Перевірка технічного стану приладів освітлення і 

світлової сигналізації 
2 

 Розділ УІ  Допоміжне електрообладнання автомобілів 

 Тема 6.1  Звукові сигнали. Склоочисники.  

12 
Лабораторна робота №12  Перевірка технічного стану звукових сигналів і 

склоочисників 
2  

Розділ VІІ Електронні системи автоматичного керування двигуном і трансмісією  

 Тема 7.2 Електронні системи керування двигуном   

13 
Лабораторна робота №13  Перевірка технічного стану приладів електронних систем 

керування двигуном 
2  

Розділ  УІІІ Схеми електрообладнання автомобілів і комутаційна апаратура  

 Тема 8.2 Комутаційна апаратура  

 
 

Лабораторна робота №14  Перевірка технічного стану бортової мережі і 

комутаційної апаратури 
2 

 Разом 28  
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Виконання роботи оцінюється викладачем згідно критеріїв оцінки знань та вмінь. Оцінки, 

отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової 

підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни та мають перевагу перед іншими оцінками. 

Методика виконання лабораторних робіт. 

Студент допускається до виконання лабораторної роботи тільки після перевірки знань 

теоретичних положень, мети, завдань, змісту і порядку виконання роботи. Студенти, що мають 

незадовільні знання, до її виконання не допускаються, доки не усунуть ці прогалини. Результати 

роботи оформляють у вигляді звіту на аркушах формату А4. 

Кожну лабораторну роботу студенти виконують у такій послідовності: 

1. Ознайомлюються з інструкцією з БЖД. 

2. Ознайомлюються з інструкцією до виконання поточної лаб. роботи. 

3. Ознайомлюються з організацією робочого місця. 

4. Виконують завдання поточної лабораторної роботи. 

5. Після закінчення робіт прибирають робоче місце, здають прилади, інструмент та 

інструкцію викладачеві. 

6. Оформлюють звіт та здають його викладачеві на перевірку. При цьому 

студент повинен вміти пояснити, а при необхідності обґрунтувати виконані  дії по 

складанню електричних схем перевірки технічного стану приладів 

електрообладнання. Знати зміст технологічної інструкції до лабораторної роботи. 

Робота вважається виконаною після перевірки її викладачем, виставлення оцінки й 

підпису звіту. 

 

2 ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ) 
з дисципліни «Електрообладнання автомобілів» 

 

1.  Подайте принципову схему системи енергопостачання та поясніть принцип її роботи. 

2.  Поясніть призначення акумуляторної батареї на автомобілі і вимоги до неї. 

  Охарактеризуйте принцип роботи свинцевого акумулятора. 

3.  Поясніть будову акумуляторної батареї  (АкБ) з описанням будови електродів і 

сепараторів. 

4.  Поясніть будову і правила користування ареометром , густиноміром. 

5.  Поясніть чим керуються при виборі необхідної густини електроліту. 

6.  Поясніть призначення акумуляторних пробників Е-107, Е-108 та правила їх використання. 

7.  Визначте, яку максимальну кількість акумуляторних батарей можна одночасно 

підключити на заряд до зарядного  пристрою заданої потужності. 

8.  Поясніть , як підготувати нову АкБ до експлуатації. Електроліт . Правила  приготування. 

9.  Надайте перелік вимог правил техніки безпеки при приготуванні електроліту. 

10.  Охарактеризуйте явище сульфітації  пластин акумулятора, її вплив на роботу АкБ, 

признаки. 

11.  Поясніть сутність  ТО акумуляторних батарей. 

12.  Поясніть призначення, вимоги і принцип дії генератора змінного струму. 

13.  Поясніть принцип роботи генератора змінного струму та зміни напруги йог о від частоти 
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обертів  ротора . 

14.  Поясніть сутність випрямлення змінного струму в генераторах та принцип дії 

кремнієвого діода. 

15.  Поясніть призначення , будову випрямного блоку генератора та подайте схеми   

з’єднання діодів у випрямному блоці.  

16.  Виконайте перевірку технічного стану випрямного блоку,  обмоток генератора. 

17.  Охарактеризуйте відмови та несправності  генераторів змінного струму, їх причини і 

признаки. 

18.  Регулятори напруги. Охарактеризуйте принцип регулювання  напруги генератора.   

19.  Виконайте принципову схему системи енергозабезпечення автомобіля  КамАЗ. 

20.  Поясніть призначення системи запалювання, вимоги до  неї та призначення приладів. 

Недоліки системи. 

21.  Напівпровідникові системи запаювання.  Принцип роботи контактно-транзисторної  та 

безконтактної систем  запалювання.  Переваги і недоліки. 

22.  Поясніть призначення, будову та роботу котушки запалювання.  Параметри  котушки. 

23.  Поясніть призначення, будову і електричну схему котушки запалювання 

напівпровідникових систем запалювання. 

24.  Поясніть призначення,  будову і роботу переривника-розподільника системи 

запалювання. 

25.  Поясніть особливості конструкції і застосування тиристорних систем запалювання. 

26.  Охарактеризуйте особливості конструкції і роботи цифрових і мікропроцесорних систем 

запалювання. 

27.  Поясніть призначення, будову і маркування свічок запалювання. 

28.  Наведіть основні несправності  систем запалювання та засоби їх пошуку. 

29.  Поясніть порядок перевірки справності котушки запалювання на стенді СПЗ-8М. 

30.  Наведіть методику установки моменту запалювання на двигуні. 

          31.  Поясніть призначення системи пуску двигуна, вимоги до неї та умови пуску. 

        Надайте принципову схему системи пуску і поясніть принцип її роботи. 

32.  Поясніть будову і принцип роботи електродвигуна стартера СТ-230. 

34.  Поясніть будову і особливості конструкції стартера  СТ-142. 

35.  Охарактеризуйте особливості конструкції  і роботу приводного механізму стартера 

СТ-221. 

36.  Охарактеризуйте особливості конструкції  і роботу приводного механізму стартера СТ-

142. 

37.  Поясніть призначення, будову і роботу реле стартера. Схема включення  реле. 

38.  Охарактеризуйте типи пристроїв для полегшення пуску холодного двигуна.  

39.  Поясніть призначення, будову і роботу передпускового підігрівача ПЖД-30. 

40.  Поясніть за якими параметрами перевіряється стартер на приладі Е-211, Е-236. 

        41.  Поясніть призначення контрольно-вимірювальних приладів (КВП) і вимоги до них. 

Класифікація приладів. 

        42.  Поясніть принцип дії показуючих приладів. Подайте схему включення покажчика 

температури в бортову мережу. 

43.  Приведіть схему включення в бортову мережу покажчика рівня палива. 

44.  Поясніть призначення і будову сигналізуючи приладів. Схема включення в бортову 

мережу сигналізатора аварійного тиску оливи. 

45.  Поясніть призначення і загальну будову приладів освітлення. Подайте принципову 

схему включення в бортову мережу автомобіля фари головного освітлення. 

46.   Поясніть призначення і загальну будову приладів світлової сигналізації. Подайте схему 

включення в бортову мережу автомобіля  переривника покажчиків поворотів. 

47.  Поясніть призначення, будову і роботу шумового звукового сигналу. Приведіть схему 

його включення в бортову мережу. 

48.  Охарактеризуйте розвиток і впровадження  на автомобілях електронних систем 

автоматичного керування двигуном і трансмісією. 

49.Охарактеризуйте переваги електронних систем впорскування палива бензинових 
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двигунів. Класифікація. Структурна схема системи.                                                                                  

 

           50.  Надайте функціональну схему керування системою роздільного впорскування палива.  

Поясніть принцип її роботи.   

   

51.  Поясніть призначення електронного блоку  керування впорскуванням палива. 

Структурна схема.  

52.  Поясніть особливості будови і роботи електронних  систем керування дизельним 

двигуном.                           

53. Поясніть призначення  датчиків електронних систем. Класифікація.       

54. Охарактеризуйте принцип роботи витратомірів повітря і палива.                                                                       

55. Охарактеризуйте принцип роботи  датчиків тиску і температури.                                                                         

56. Охарактеризуйте принцип роботи  датчиків положення і переміщення.                                                             

.         57.  Поясніть призначення і принцип роботи виконавчих  пристроїв електронних систем 

паливоподачі. Електромагнітні форсунки. Паливні насоси.  

   58. Охарактеризуйте принципи  побудови  електричних схем. Умовні позначення приладів. 

Дріт, що застосовується в мережах.  Запобіжники.                   

                                                                                                         

59. Охарактеризуйте спеціалізовані інформаційні  бортові системи автомобілів.       

60.   Охарактеризуйте  систему позначення  приладів електрообладнання автомобілів. 

 

 

3. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ) 

з дисципліни «Електрообладнання автомобілів» 

 

1  Загальні відомості про  автомобільне електрообладнання. Класифікація.      

 2  Тенденції розвитку автомобільного бортового електрообладнання.           

3  Умови експлуатації приладів електрообладнання. Основні технічні вимоги. 

4  Система енергопостачання. Призначення.  Вимоги. Принципова схема. Принцип роботи.  

5  Акумуляторні батареї (АКБ). Призначення. Вимоги. Будова стартерної  свинцево-кислотної 

АКБ.                                                                                           

6  Маркування. Основні характеристики і застосування АКБ.  

7  Підготування АКБ до експлуатації. Електроліт. Правила приготування.   

8  Методи заряду АКБ. Правила техніки безпеки при заряді АКБ.                

9  Термін служби і правила зберігання АКБ.                                            

10  Генератори. Призначення. Будова і принцип дії. Характеристики. Конструктивні 

особливості генераторів.                                                                   

11  Генераторні установки. Електричні схеми. Випрямні блоки генераторів.  

12  Регулятори напруги генераторів, Контактні, контактно-транзисторні і безконтактні 

регулятори напруги.                                                                            

13  Експлуатація систем енергопостачання.  ТО акумуляторних батарей. Прилади і обладнання 

для ТО АКБ.                                               

14  ТО генераторних установок. Прилади і стенди для перевірки працездатності генераторних 

установок.                                                                

15  Система електропуску двигуна. Призначення. Умови пуску ДВС.  Вимоги до системи.    

16  Стартери. Призначення, Вимоги. Будова. Принцип роботи. Типи електродвигунів. 

Механізм приводу стартера.                                                        

17 Особливості конструкцій стартерів різних моделей.  Електричні схеми управління 

електростартерами.                                                                     

18  Характеристики і схеми електропускових систем.                                  

19  Пристрої для полегшення пуску двигунів при низькій температурі.   
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        20  Експлуатація електро пускових систем. ТО апаратів системи пуску, Основні відмови і 

несправності приладів.                                       

21  Системи запалювання. Загальні відомості. Контактні системи запалювання. Принципова 

схема . Призначення приладів системи.  

22  Контактно-транзисторна система запалювання. Переваги і недоліки.   

23  Електронні системи запалювання з магнітоелектричним датчиком.  

24 Безконтактні системи запалювання з датчиком Холла.    

25  Мікропроцесорні системи запалювання. Особливості конструкції. Структурна схема. 

Принцип роботи.                                                                                        

26  Прилади систем запалювання. Переривники-розподільники, датчики-розподільники. 

Призначення. Будова.  

27 Котушка  запалювання. Будова, робота, параметри.                               

28  Свічки запалювання. Призначення. Будова, Маркування.  

29  Експлуатація систем запалювання. ТО систем запалювання, їх несправності і засоби 

усунення. Перевірка технічного стану.                          

30  Електронні системи керування двигуном. Основні принципи керування двигуном. Схема 

керування.                                                                                  

31  Система автоматичного керування економайзером примусового холостого ходу (САУ  

ЕПХХ),                                                                                        

32  Системи паливоподачі з електронним керуванням.              

33  Електронні системи впорскування палива бензинових двигунів. Класифікація. Структурна 

схема системи.                                                                                  

34  Функціональна схема керування системою роздільного впорскування палива.     

  35  Система впорскування палива з регулятором тиску.                               

36  Комплексні системи керування двигуном.                           

37  Електронний блок керування впорскуванням палива. Призначення. Структурна схема.  

38  Електронні системи керування автомобільного дизеля.                           

39  Датчики електронних систем керування двигуном. Призначення. Класифікація.       

40  Витратоміри повітря і палива.                                                                       

41  Датчики тиску і температури.                                                                         

42  Датчики положення і переміщення.                                                             . 

43  Датчики детонації і кисню (   -зонди).                                                          

44  Виконавчі пристрої електронних систем паливоподачі. Електромагнітні форсунки. Паливні 

насоси.  

45  Контрольно-вимірювальні прилади.  Призначення. Класифікація. Сучасні електронні 

інформаційні системи.                                               

46  Система освітлення і світлової сигналізації. Призначення. Класифікація світлових 

приладів. Вимоги. Автомобільні світлові прилади.               ( 

47  Вимоги ЕЕК  ООН до світлових приладів. Автомобільні лампи розжарювання, будова, 

параметри, позначення.                                                 

48  Фари. Призначення. Будова. Вимоги до світлорозподілу у фарі. Особливості конструкцій. 

Додаткові фари-прожектори та протитуманні фари і ліхтарі.                                                    

49  Світлосигнальні прилади. Призначення. Конструкція.    

50  Схеми включення світлових та світлосигнальних приладів.                     

51  Контрольні лампи і сигналізатори. Автомобільні світло діоди, їх переваги перед лампами 

розжарювання.                                                                                         

52  Допоміжне електрообладнання автомобілів. Звукові сигнали. Призначення. Типи, Будова.  

Схеми включення.                                                         

53  Електропривод агрегатів автомобілів. Електродвигуни. Мото редуктори, мото насоси. 

Склоочисники. Призначення. Будова, Особливості конструкції.       

54  Експлуатація допоміжного електрообладнання. ТО і несправності приладів. Керування 

електроприводом.    
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55  Схеми електрообладнання. Принцип побудови схем. Умовні позначення приладів. Дріт, що 

застосовується в мережах.  Запобіжники.                   

56  Комутаційна апаратура. Призначення. Вимоги. Конструкція вмикачів, перемикачів схеми 

їх комутації.                                                                                                         

57  Одно провідні мультиплексні  системи зв’язку.  Основні поняття. Призначення і переваги. 

Автомобільні мультиплексні системи передачі інформації. Функції і структура.           

58  Приклади автомобільних мультиплекс них систем.                                  

59   Стендове і діагностичне обладнання для перевірки технічного стану виробів 

електрообладнання.                                                                                                     

60  Спеціалізовані інформаційні системи автомобілів.       

 

Примітка: 

        Питання контролю  застосування знань і практичних умінь, в екзаменаційному білеті, 

подаються у виді тестів. 
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4 МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

         4.1 Загальні положення  За навчальним планом студенти повинні виконати  одну 

контрольроботу з дисципліни «Електрообладнання автомобілів». 

        Контрольна робота повинна розкрити зміст теми, що дається у вигляді теоретичних питань та 

враховувати усі сучасні законодавчі та нормативні акти, які діють в Україні. Зміст теоретичних 

питань повинен викладатись у логічній послідовності та підкріплюватись необхідними за змістом 

пояснювальними схемами та графіками, крім того формат викладання змісту у контрольній роботі 

повинен бути послідовним та охоплювати всі основні тези теми, що розкривається. У роботі не 

повинно бути протиріч, застарілих показників та відхилень від основних питань. 

Перед виконанням контрольної роботи студент повинен підготуватися за усіма темами, які 

винесені на самостійне вивчення, та уважно прочитати наданий викладачем конспект. У разі 

необхідності слід ознайомитись з додатковим матеріалом, наданим у підручниках.  Пропонується 

використовувати підручники, які подані у списку літератури, (додається). Слід обрати матеріал, 

над яким ви будете працювати. Кількість і характер відібраної літератури, буде відображати обсяг 

та якість самостійної роботи студента. 

 

4.2 Порядок виконання контрольної роботи 

Завдання, на контрольну роботу,  розроблені за варіантами.  

Варіант для виконання обирається за двома останніми цифрами залікової книжки. 

Контрольна робота складається з п’яти теоретичних питань. Для контрольної роботи складена 

таблиця питань.  

Номер варіанта визначається по горизонтальній лінії - остання цифра шифру, по 

вертикальній - передостання. На перетинанні цих ліній перебуває клітинка з номерами питань 

контрольної роботи. 

Контрольна робота повинна відповідати наступним вимогам: 

- відповіді на теоретичні питання повинні бути надані повністю з логічною послідовністю, 

відображаючи основні тези питання; 

- відповідь на задачу повинна бути повною, логічною та обґрунтованою; 

- відповіді за тестами повинні бути надані зі вказівкою номеру питання та повним 

викладанням правильного варіанту відповіді. 

Контрольну роботу слід виконувати в такій послідовності: 

• записати завдання у зошит згідно зі своїм варіантом; 

• вивчити питання за навчальною літературою, вказаною в методичних вказівках, 
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використовуючи матеріали конспектів; 

• коротко, але в достатньому обсязі написати відповіді на теоретичні питання, при 

необхідності подати електричну схему приладу, системи чи сполучення елементів схеми; 

• у кінці роботи вказати список використаних джерел при виконанні контрольної роботи, 

поставити свій підпис та дату виконання. 

         Контрольну роботу виконують у зошиті обсягом 12 аркушів або на листах формату А4. 

Записується номер питання і його зміст, а потім дається відповідь на поставлене питання. 

Наприкінці відповіді - використане джерело, наприклад [1.с. 12-18], список яких наведений 

наприкінці контрольної роботи.  

При написанні текстової частини необхідно дотримувати вимог «Єдиного графічного 

режиму».   

Розкриття кожного питання бажано починати з нової сторінки. Контрольна робота 

складається з титульної сторінки, відповіді на теоретичне питання, відповіді на задачу, відповіді 

на тестове завдання та переліку використаної літератури. 

При перевірці контрольної роботи звертається увага на грамотність викладу, повноту і 

конкретність відповіді, правильність виконання електричних схем з дотриманням вимог 

стандартів на умовні позначення елементів. 

Контрольна робота повинна пройти рецензування. Для цього студент не пізніше десяти 

днів до захисту повинен здати контрольну роботу на заочне відділення. Контрольна робота, що 

вважається рецензентом-викладачем задовільною, оцінюється словом «зараховано», якщо в 

контрольній роботі допущені помилки, не всі відповіді мають достатній і правильний зміст 

питань, вона не зараховується і повертається з конкретною та ґрунтовною рецензією для 

доопрацювання програмного матеріалу і написанні правильних відповідей на всі  

питання контрольної роботи. Повторне виконання контрольної роботи проводиться у тому ж 

зошиті без переписування правильних відповідей. 

Контрольні роботи, виконані не самостійно, неохайно, нерозбірливим почерком, а також 

не за встановленим варіантом повертається студенту-заочнику без перевірки з визначенням 

причини повернення 

Таблиця варіантів  контрольної  роботи 

Передостання 

цифра шифру 

Остання цифра шифру 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

12 

48 
65 

88 

101 
120 

14 

42 
64 

73 

100 
117 

19 

64 
80 

90 

97 
104 

29 

69 
75 

109 

143 
149 

24 

33 
65 

75 

105 
147 

27 

48 
66 

85 

120 
158 

57 

47 
68 

74 

106 
153 

40 

56 
75 

84 

128 
165 

14 

31 
63 

82 

136 
172 

5 

27 
62 

79 

106 
142 

1 

3 

42 

62 

87 

117 
154 

13 

41 

68 

88 

134 
175 

18 

55 

74 

94 

136 
177 

6 

49 

63 

82 

115 
145 

26 

57 

76 

97 

133 
174 

21 

58 

75 

97 

138 
179 

5 

45 

68 

82 

120 
165 

19 

55 

71 

93 

127 
172 

22 

54 

72 

91 

124 
157 

60 

70 

89 

104 

113 
153 

2 52 25 15 19 8 60 7 9 23 5 
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68 
73 

100 

120 

 

56 
76 

99 

122 

 

53 
70 

91 

112 

 

58 
77 

100 

138 

 

38 
61 

82 

111 

117 

72 
96 

128 

177 

111 

45 
68 

94 

140 

115 

28 
67 

79 

120 

114 

58 
73 

97 

128 

113 

27 
63 

88 

118 

107 

3 

12 

60 

78 
103 

134 

189 

1 

28 

63 
83 

116 

142 

26 

54 

70 
95 

127 

162 

14 

57 

71 
98 

126 

173 

18 

55 

78 
102 

138 

188 

10 

50 

70 
92 

115 

148 

23 

60 

76 
99 

118 

159 

17 

49 

67 
94 

113 

158 

61 

78 

85 
136 

171 

186 

4 

35 

63 
82 

107 

187 

4 

11 

32 

63 
76 

108 

152 

20 

53 

71 
84 

125 

156 

61 

74 

92 
121 

140 

183 

2 

37 

66 
79 

106 

145 

24 

50 

69 
84 

124 

164 

16 

43 

61 
81 

111 

156 

26 

59 

73 
96 

139 

180 

59 

72 

93 
130 

179 

191 

3 

48 

66 
76 

107 

142 

15 

55 

71 
95 

129 

188 

5 

17 

33 

65 
83 

115 

141 

60 

72 

92 
135 

182 

184 

23 

39 

61 
78 

111 

144 

14 

54 

76 
100 

140 

182 

9 

47 

65 
83 

133 

178 

25 

54 

72 
90 

114 

149 

18 

57 

74 
101 

117 

166 

5 

51 

69 
77 

123 

163 

11 

57 

71 
85 

135 

181 

6 
34 

65 

81 

185 

6 

6 
34 

66 

82 
132 

174 

22 
53 

75 

99 
139 

189 

8 
31 

67 

82 
114 

162 

59 
75 

98 

104 
132 

175 

25 
56 

70 

90 
133 

190 

16 
58 

73 

86 
117 

161 

21 
56 

77 

102 
131 

178 

61 
76 

101 

141 
184 

187 

1 
44 

64 

81 
108 

146 

7 
51 

68 

89 
132 

187 

7 

3 
64 

89 

121 
126 

160 

24 
55 

77 

98 
125 

159 

10 
37 

62 

83 
130 

176 

13 
56 

78 

102 
137 

181 

5 
46 

64 

80 
112 

150 

19 
54 

79 

103 
130 

176 

27 
66 

74 

96 
139 

188 

6 
44 

62 

80 
108 

170 

12 
57 

77 

93 
141 

186 

52 
68 

78 

101 
137 

190 

8 

4 

27 
64 

79 
110 

152 

25 

42 
64 

86 
131 

168 

59 

71 
80 

122 
155 

171 

2 

30 
67 

83 
122 

167 

16 

53 
69 

83 
116 

150 

22 

56 
74 

85 
129 

169 

7 

43 
67 

90 
123 

167 

9 

53 
75 

87 
127 

163 

59 

73 
91 

104 
119 

161 

11 

36 
67 

81 
123 

168 

9 

14 

54 
70 

80 

103 
151 

40 

55 
70 

81 

109 
146 

3 

36 
62 

83 

124 
160 

24 

58 
69 

83 

135 
169 

8 

46 
67 

79 

109 
151 

60 

72 
86 

126 

143 
166 

13 

58 
77 

87 

137 
170 

4 

57 
62 

80 

119 
155 

20 

53 
69 

81 

116 
146 

 



 33 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  
 

1.  Надайте класифікацію автомобільного електрообладнання  по функціональному признаку. 

2.  Охарактеризуйте тенденції розвитку і вдосконалення  електрообладнання автомобілів . 

3.  Поясніть призначення системи енергопостачання і вимоги до неї. 

4.  Подайте принципову схему системи енергопостачання та поясніть принцип її роботи. 

5.  Проаналізуйте чим обумовлена величина напруги в бортовій мережі  електрообладнання 

автомобіля. 

6.  Поясніть призначення акумуляторної батареї на автомобілі і вимоги до неї. 

7.  Охарактеризуйте принцип роботи свинцевого акумулятора. 

8.  Поясніть будову акумуляторної батареї  (АкБ) з описанням будови електродів і сепараторів. 

9.  Проаналізуйте відзнаки  в будові АкБ, маркуванні батарей та її розшифровці. 

10.  Характеристики акумуляторів  і акумуляторних батарей: Е.Р.С., напруга, внутрішній 

опір, ємність, ступінь розрідженості. 

11.  Охарактеризуйте  розрядні тимчасові характеристики, процеси, що протікають в 

акумуляторі. 

12.  Охарактеризуйте зарядні тимчасові  характеристики, процеси, що протікають  в 

акумуляторі. 

12.  Поясніть будову і правила користування ареометром , густиноміром. 

13.  Поясніть чим керуються при виборі необхідної густини електроліту. 

14.  Визначте густину електроліту при температурі  150 С, якщо при температурі  250 С його 

густина  27 г/см3. 

15.  Охарактеризуйте заряд АкБ  постійним струмом. Поясніть процеси,  що проходять при 

заряді.  Надайте схему з’єднань при заряді. 

16.  Охарактеризуйте заряд АкБ  постійною напругою. Поясніть процеси,  що проходять при 

заряді.  Надайте схему з’єднань при заряді. 

17.  Поясніть призначення акумуляторних пробників Е-107, Е-108 та правила їх 

використання. 

18.  Визначте, яку максимальну кількість акумуляторних батарей можна одночасно 

підключити на заряд до зарядного  пристрою заданої потужності. 

19.  Поясніть , як підготувати нову АкБ до експлуатації. Електроліт . Правила  приготування. 

20.  Надайте перелік вимог правил техніки безпеки при приготуванні електроліту. 

21.  Охарактеризуйте явище сульфітації  пластин акумулятора, її вплив на роботу АкБ, 

признаки. 

22.  Поясніть явище саморозряду АкБ. Причини та його вплив на технічний стан батарей. 

23.  Поясніть правила зберігання акумуляторних батарей. Термін служби АкБ. 

24.  Охарактеризуйте методи заряду АкБ. Прискорений заряд, його переваги ы недоліки. 

25.  Поясніть сутність  ТО акумуляторних батарей. 

26.  Поясніть призначення, вимоги і принцип дії генератора змінного струму. 

27.  Поясніть принцип роботи генератора змінного струму та зміни напруги йог о від частоти 

обертів  ротора . 

28.  Охарактеризуйте особливості конструкцій  генераторів змінного струму напругою 12 і 24 

В. 

29.  Поясніть сутність випрямлення змінного струму в генераторах та принцип дії 

кремнієвого діода. 

30.  Поясніть призначення , будову випрямного блоку генератора та подайте схеми з’єднання 

діодів у випрямному блоці.  

31.  Виконайте перевірку технічного стану випрямного блоку,  обмоток генератора. 

32.  Охарактеризуйте відмови та несправності  генераторів змінного струму, їх причини і  

признаки. 

33.  Поясніть порядок і правила перевірки генератора на стенді 532-2М.  Параметри 

перевірки. 
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34.  Охарактеризуйте особливості конструкції генераторів 37.3701, Г-273, Г-286. 

35.  Поясніть залежність сили струму генератора від частоти обертів ротора і навантаження. 

36.  Охарактеризуйте принцип регулювання  напруги генератора.  Регулятори напруги. 

37.  Поясніть принцип роботи  та недоліки контактних (вібраційних) регуляторів напруги. 

38.  Поясніть  принципову схему регулятора напруги 201.3702 і шляхи струму в ній. 

39.  Поясніть принципову схему  напівпровідникового регулятора напруги Я-112    його 

переваги 

40.  Виконайте принципову схему системи енергозабезпечення автомобіля  КамАЗ. 

41.  Виконайте перевірку технічного стану  регулятора інтегрального напруги . 

42.  Охарактеризуйте призначення та роботу стенда 532-2М, Е-214. 

43.  Поясніть призначення системи запалювання, вимоги до  неї та призначення приладів 

системи. 

44.  Поясніть принципову електричну схему контактної системи запалювання. 

45.  Охарактеризуйте фактори, що впливають на напругу вторинної мережі системи 

запалювання: стан контактів, кут замкнутого стану контактів, ємність конденсатора. 

46.  Надайте характеристику контактній системі запалювання.  Недоліки системи. 

47.  Напівпровідникові системи запаювання.  Принцип роботи контактно-транзисторної 

системи запалювання.  переваги і недоліки. 

48.  Поясніть принцип роботи безконтактної системи запалювання, її переваги. 

49.  Виконайте перевірку технічного стану транзисторного комутатора ТК-102. 

50.  Поясніть роботу транзисторного комутатора ТК-108 безконтактної системи запалювання. 

51.  Поясніть призначення, будову та роботу котушки запалювання.  Параметри  котушки. 

52.  Поясніть призначення, будову і електричну схему котушки запалювання 

напівпровідникових систем запалювання. 

53.  Поясніть призначення,  будову і роботу переривника-розподільника системи 

запалювання. 

54.  Приведіть принципову схему контактно-транзисторної системи запалювання та поясніть 

принцип її роботи. 

55.  Приведіть принципову схему безконтактної системи запалювання  з магнітно-

електричним датчиком та поясніть принцип її роботи. 

56.  Поясніть призначення транзисторного комутатора в напівпровідниковій системі 

запалювання. Надайте принципову схему включення  комутатора в систему запалювання. 

57.  Поясніть особливості конструкції і застосування тиристорних систем запалювання. 

58.  Охарактеризуйте особливості конструкції і роботи цифрових і мікропроцесорних систем 

запалювання. 

59.  Поясніть призначення, будову і маркування свічок запалювання. 

60.  Наведіть основні несправності  систем запалювання та засоби їх пошуку. 

61.  Охарактеризуйте призначення автоматів випередження запалювання. 

62.  Поясніть порядок перевірки технічного стану переривників-розподільників на стенді 

СПЗ-8. 

63.  Поясніть порядок перевірки справності котушки запалювання на стенді СПЗ-8М. 

64.  Поясніть порядок перевірки відцентрового регулятора випередження запалювання на 

стенді СПЗ-8М. 

65.  Поясніть порядок перевірки вакуумного регулятора випередження запалювання на 

стенді СПЗ-8М. 

66.  Наведіть методику установки моменту запалювання на двигуні. 

67.  Поясніть призначення, будову і принцип роботи датчика-розподільника. 

68.  Наведіть методику перевірки транзисторного комутатора ТК-200. Привести схему. 

          69.  Поясніть призначення, будову і принцип роботи стенда СПЗ-8М для перевірки приладів 

систем запалювання. 

70.  Поясніть призначення системи пуску двигуна, вимоги до неї та умови пуску. 

71.  Надайте принципову схему системи пуску і поясніть принцип її роботи. 

72.  Поясніть будову і принцип роботи електродвигуна стартера СТ-230. 

73.  Поясніть будову і особливості конструкції стартера  СТ-142. 
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74.  Поясніть призначення, будову і принцип роботи тягового реле стартера автомобіля ВАЗ. 

75.  Поясніть будову і роботу плунжерної муфти вільного ходу стартера. 

76.  Поясніть будову і роботу храпової муфти вільного ходу стартера. 

77.  Охарактеризуйте особливості конструкції  і роботу приводного механізму стартера 

СТ-221. 

78.  Охарактеризуйте особливості конструкції  і роботу приводного механізму стартера СТ-

142. 

79.  Поясніть призначення, будову і роботу реле стартера. 

80.  Охарактеризуйте типи пристроїв для полегшення пуску холодного двигуна.  

81.  Поясніть призначення, будову і роботу передпускового підігрівача ПЖД-30. 

82.  Поясніть за якими параметрами перевіряється стартер на приладі Е-211, Е-236. 

83.  Надайте перелік робіт при ТО приладів системи пуску. 

84.  Поясніть як перевірити пружності пружин щітко утримувачів.і замінити щітки. 

85.  Поясніть мету випробування стартера в режимі холостого ходу. 

86.  Поясніть мету і послідовність випробування стартера в режимі повного гальмування. 

87.  Охарактеризуйте прилад  Е-236 для перевірки якорів стартерів. 

88.  Поясніть призначення контрольно-вимірювальних приладів (КВП) і вимоги до них. 

Класифікація приладів. 

89.  Поясніть принцип дії показуючих приладів. Подайте схему включення покажчика 

температури в бортову мережу. 

90.  Приведіть схему включення в бортову мережу покажчика рівня палива. 

91.  Охарактеризуйте прилад Е-204, для перевірки КВП. Виконайте перевірку покажчика 

температури на приладі Е-204. 

92.  Поясніть призначення і будову сигналізуючи приладів. Схема включення в бортову 

мережу сигналізатора аварійного тиску оливи. 

93. Виконайте перевірку покажчика рівня палива на приладі Е-204. 

94.  Надайте загальну характеристику приладів контролю які установлюються на 

автомобілях КамАЗ. 

95.  Поясніть призначення і загальну будову приладів освітлення. Подайте схему 

включення в бортову мережу автомобіля фари головного освітлення. 

96.   Поясніть призначення і загальну будову приладів світлової сигналізації. Подайте схему 

включення в бортову мережу автомобіля  переривника покажчиків поворотів. 

97.  Поясніть будову і подайте схему включення протитуманної фари автомобіля КамАЗ. 

98.  Охарактеризуйте  призначення і вимоги до приладів системи світлової сигналізації. 

99.  Надайте перелік та засоби усунення несправностей приладів освітлення і світлової 

сигналізації.   

100.  Поясніть призначення, будову і роботу шумового звукового сигналу. Приведіть схему 

його включення в бортову мережу. 

101.  Поясніть загальну будову і роботу склоочисника. Приведіть схему його включення. 

102.  Надайте перелік відмов і несправностей звукових сигналів та засоби їх усунення. 

103.  Поясніть будову і роботу електродвигуна склоочисника. За рахунок чого  і чому 

змінюється швидкість крутіння ротора. 

104.  Охарактеризуйте розвиток і впровадження  на автомобілях електронних систем 

автоматичного керування двигуном і трансмісією. 

105.  Поясніть призначення та принцип дії системи автоматичного керування 

економайзером примусового холостого ходу (САКЕПХХ). Застос4вання системи. 

           106.Охарактеризуйте переваги електронних систем впорскування палива бензинових 

двигунів. Класифікація. Структурна схема системи.                                                                                  

107.  Надайте функціональну схему керування системою роздільного впорскування палива.  

Поясніть принцип її роботи.   

  108.  Охарактеризуйте  роботу  комплексної  системи керування двигуном.                           

109.  Поясніть призначення електронного блоку  керування впорскуванням палива. 

Структурна схема.  
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110.  Поясніть особливості будови і роботи електронних  систем керування дизельним 

двигуном.                           

111. Поясніть призначення  датчиків електронних систем. Класифікація.       

112. Охарактеризуйте принцип роботи витратомірів повітря і палива.                                                                       

113. Охарактеризуйте принцип роботи  датчиків тиску і температури.                                                                         

114. Охарактеризуйте принцип роботи  датчиків положення і переміщення.                                                             

.         115.  Поясніть призначення і принцип роботи виконавчих  пристроїв електронних систем 

паливоподачі. Електромагнітні форсунки. Паливні насоси.  

   116. Охарактеризуйте принципи  побудови  електричних схем. Умовні позначення 

приладів. Дріт, що застосовується в мережах.  Запобіжники.                   

117.  Поясніть призначення комутаційної апаратури. Вимоги. Конструкція вмикачів, 

перемикачів схеми їх комутації.                                                                                                         

118.  Охарактеризуйте одно провідні мультиплексні  системи зв’язку.  Основні поняття. 

Призначення і переваги. Автомобільні мультиплексні системи передачі інформації. Функції і 

структура.           

119. Охарактеризуйте спеціалізовані інформаційні  бортові системи автомобілів.       

120.   Охарактеризуйте  систему позначення  приладів електрообладнання автомобілів. 
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Лекція № 1 

 

     Вступ 
В конспекті викладено матеріал з будови, принципу роботи, технічних характеристик  електрообладнання 

автомобілів. Розглянуто електрообладнання класичних і сучасних систем керування  ДВС. Матеріал  конспекту 

викладено з огляду на програму дисципліни «Електрообладнання автомобілів» для студентів спеціальності  5.0701 

0602 «Обслуговування та ремонт автомобілів  і двигунів». 

       В основу викладеного матеріалу  конспекту використано літературу підручників,  навчальних посібників, 

журналів, довідників та ін. 

Сучасний автомобіль – це транспортний засіб новітнього покоління, що виник внаслідок поєднання механічної 

основи традиційного автомобіля з електронікою. 

За останні роки в Україні парк автомобілів, що знаходиться в експлуатації дуже змінився і розширився.  

Появилась велика кількість закордонних автомобілів різних марок, що мають деяку специфіку системи 

електрообладнання, яка відрізняється  по будові, принципу дії та особливостях обслуговування її елементів.  

Вітчизняні виробники в боротьбі за конкурентну 

 пристосованість  своїх виробів, значно  модернізували і розширили склад електрообладнання   особливо в частині 

підвищення комфорту в салоні автомобіля і застосування електроніки  в  системах керування  двигуном (впорскування 

палива, запалювання, контролю за роботою вузлів і агрегатів автомобіля та  функцій блокування дверей,  повороту 

дзеркал заднього виду, скло- і фароочисники, вентилятори  та інше.   

Велика насиченість автомобіля електронними пристроями змінила і вимоги до його технічної експлуатації.  ТО, 

ремонт та діагностування сучасного автомобіля може виконувати лише висококваліфікований технічний персонал, 

який досконало знає його будову та правила експлуатації. 

Автомобіль, який не має електронної системи запалювання, надійних джерел енергопостачання, точних 

КВП, пристроїв, що запобігають забрудненню навколишнього середовища та зменшують до мінімуму витрати 

пального, не може бути конкурентоспроможним  з ринкових умов України, а тим паче на світовому ринку 

В сучасних умовах автомобільне електрообладнання  є найважливішою системою, від якої залежать всі 

показники, в тому числі і безпека руху економічність, комфортабельність та надійність роботи автомобіля в цілому. 

Класифікація електрообладнання автомобіля  (ЕОА) 
ЕОА – це є складний комплекс взаємопов’язаних електричних і електронних систем, приладів, пристроїв, які 

забезпечують надійне функціонування двигуна, трансмісії і ходової частини, безпеку руху, автоматизацію робочих 

процесів автомобіля і комфортні умови для водія і пасажирів. 

Автомобільне електрообладнання включає в себе такі системи  і пристрої: 
–  енергопостачання; 

–  електростартерного пуску  ДВС; 

–  освітлення, світлової і звукової сигналізації; 

–  електронних систем керування агрегатами автомобіля; 

–  інформації і контролю технічного стану автомобіля і його агрегатів; 

–  електроприводу; 

–  приглушувані радіоперешкод; 

–  комутаційні, захисні пристрої та електропроводку;  

В систему енергопостачання входять генераторна установка і акумуляторна батарея  (АкБ); 

В систему електростартерного пуску входять Акб, електростартер, реле керування (включення), реле  

блокування та електротехнічні пристрої для полегшення пуску двигуна. 

В систему запалювання входять котушка запалювання, свічки запалювання, переривник-розподільник 

(датчик-розподільник), транзисторний комутатор, додатковий резистор, проводи високої напруги, кінцевими та ін.. 

До системи освітлення і світлової сигналізації входять  освітлювальні прилади  фари головного 

освітлення, світлосигнальні  ліхтарі (габаритні вогні, покажчики поворотів, стоп-сигнали, фари заднього ходу, різні 

реле. 

До системи інформації і контролю входять датчики і покажчики тиску, температури, рівня палива в баці, 

спідометр, тахометр, сигнальні контрольні лампи, цифрові покажчики автомобільного бортового комп’ютера 

дорожнього контролю,  спеціалізовані бортові системи інформації водія. 

Електропривод – це електродвигуни, мотор-редуктори, мотонасоси та ін.. 

До бортової  мережі і комутаційної апаратури входять вимикачі, перемикачі, реле різного призначення, 

контактори, запобіжники і блоки запобіжників, з’єднувальні панелі і роз’ємні з’єднання та  ін. 

   До групи комфортного обладнання  входять підсистема електропідігріву сидінь, внутрішне опалення і 

освітлення, вентиляція і кондеціонування, електропривод скло підіймачів, радіоантени, засоби проти аварійного 

захисту водія і пасажирів, центральний замок дверей, засоби теле-, відео-, радіо і телефонної техніки. 

Вимоги до  ЕОА:  
–  працездатність при експлуатації в різних кліматичних умовах; 

–  стійкість проти вібраційних і ударних навантажень, підвищеної частоти обертів в режимі холостого ходу; 

–  зберігати працездатність в умовах електромагнітних впливів; 

–  надійна робота по однопроводній схемі з’єднання споживачів  та інші. 
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.           Лекція №2     

Розділ І  Система енергопостачання 

Тема 1 Загальні відомості про систему енергопостачання 
Електрообладнання сучасного автомобіля є складною системою, що забезпечує автоматизацію робочих 

процесів, економію пального ,  безпеку руху, чистоту навколишнього середовища та поліпшує умови праці водія. 

Ріст кількості споживачів електроенергії на автомобілі,  вимагає збільшення потужності джерел, основним  із  

яких є електрогенератор.  При цьому вимоги до нього,  по габаритам і масі,  повинні бути практично без  змін. 

Призначення системи  енергопостачання – забезпечення електроенергією споживачів, що 

входять в систему ЕОА і заряду АкБ при працюючому  ДВЗ. 

На авто застосовується система енергопостачання  тільки постійного струму ! 

Основні вимоги до системи:  надійність і безвідмовність в роботі, забезпечення живлення споживачів 

електроенергії на авто на різних режимах роботи ДВЗ, підтримування в бортовій мережі регульовану напругу в межах 

номінальних значень – 12 або 28 В. 

Дуже висока напруга може стати причиною перезаряджання АКб  і виходу її із ладу, низька 

напруга – приводить до постійного   недозаряджання   батареї 

Система енергопостачання складається із генератора, регулятора напруги та елементів їх захисту від 

можливих аварійних режимів. До системи можна також віднести і елементи контролю її стану (реле і контрольна 

лампа, або одна контрольна лампа) 

Принцип роботи системи:  при непрацюючому  ДВЗ – живлення всіх споживачів електроенергії – 

від  АкБ,  при цьому батарея розряджається і амперметр показує силу розрядного струму. А при працюючому ДВЗ -  

забезпечення  електроенергією – від генераторної установки , при  цьому іде заряджання АкБ і амперметр показує 

силу зарядного струму..   На сучасних авто застосовуються генератори змінного струму – як основне джерело 

електроенергії. Для одержання постійного струму в генераторі є випрямляч.  

Як працює генератор змінного струму  - відомо із курсу «Електротехніка і електроніка»! 

 

                        Принципові схеми систем енергозабезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схеми систем  енергопостачання: 

1 – генератор, 2 – регулятор напруги, 3 з вимикач запалювання, 4 – амперметр, 5 -  споживачі (навантаження),  

  6 – акумуляторна батарея,  7 – випрямляч,  8 – обмотка  статора генератора, 9 – обмотка збудження  генератора. 

 

 

       Тема 2  Акумуляторні батареї  (АкБ)                                                                                           
 

2.1  Загальні відомості, призначення і вимоги до  АкБ 

2.2  Будова стартерної свинцево-кислотної Акб 

2.3  Принцип дії свинцевого акумулятора. 

2.4  Маркування і застосування АкБ 
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2,5  Основні характеристики акумуляторів і АкБ. Основні фактори, що впливають на характеристики. Розрядні і 

зарядні  тимчасові характеристики 

2.6  Підготування АкБ до експлуатації. Електроліт, правила приготування і вихідні дані. 

2.7  Густина електроліту згідно кліматичних умов експлуатації. Засоби і правила вимірювання густини електроліту. 

Техніка безпеки  при приготуванні електроліту.  

На самостійну роботу  (6 годин) 
2.8  Методи заряду АкБ. Заряд при постійній силі зарядного струму 

2.9  Особливості заряджання АкБ на автомобілі 

2.10  Вибір сили струму і напруги при заряджанні АкБ 

2.11  Підбір батарей в групи для заряджання і розрахунок кількості в залежності від  характеристики  зарядного 

пристрою. Контроль за процесом заряджання, визначення кінця заряджання, коригування густини електроліту.  

2.12  Типи зарядних пристроїв, що застосовуються в експлуатації 

2.13  Правила техніки безпеки при заряджанні АкБ 

2.14  Правила зберігання АкБ. Термін служби. Основні процеси, що обмежують термін служби, відмови і 

несправності до яких вони приводять. 

2.15  Перевірка технічного стану АкБ. Правила  т/б при перевірці  технічного стану  АкБ. 

     

 2.1  Стартерні  свинцево-кислотні АкБ,  загальні відомості,призначення і вимоги до них 

Призначення – для живлення споживачів  при непрацюючому ДВЗ і пуску його стартером 

Це джерело електроенергії в якому відбувається перетворення хімічної енергії в механічну 

Вимоги до АкБ:  забезпечення можливості короткочасного розряду струмом великого значення (від 260 до 1000 

А), висока механічна міцність, працездатність в широкому діапазоні температур і розрядних струмів, невеликий 

внутрішній опір, незначні втрати енергії при  зберіганні, велика ємність при невеликих розмірах і масі, достатній термін 

служби, невеликі затрати на  ТО та достатній запас енергії  для  надійного пуску  ДВЗ при низьких температурах. 

 

2.2  Будова стартерної свинцево-кислотної АкБ 
АкБ складається із послідовно з’єднаних акумуляторів.  В автомобілях застосовуються стартерні АкБ з номінальною 

напругою 6 та 12 В, які складаються відповідно із трьох або  шести акумуляторів. Якщо номінальна напруга бортової 

мережі повинна бути 24 В, зазвичай використовують  дві 12 – вольтові АкБ 

 АкБ випускають в єдиному моноблоці 11, виготовленому із ебоніту, термопласту поліпропілену чи з полістиролу.  

Ці матеріали забезпечують тепло -,  морозо - , і кислотостійкість, також механічну міцність. 

Електроди кожної полярності складаються із граток і активної маси. 

Гратки -  свинець + 4-5% сурми + 0,1 – 0,2% миш’як.   Активна маса  - свинцевий порошок + розчин сірчаної 

кислоти для  О електродів і діоксид  свинцю  PbO2 + H 2SO4 (розчин) – для  О електродів 

       

 Необслуговуємі  АкБ   мають деякі особливості в будові  граток – позитивні електроди виготовляють із свинцю 

легованого сурмою до 1,5% і кадмієм до 1,5%, а гратки негативних  - із кальцієво-олов’янистого сплаву, що містить до 

0,6 – 0,9кальцію  та 0,5 – 1,0 олова.  Чим більше сурми в сплаві свинцю, тим швидше при меншій напрузі, що 

прикладена до електродів, вони нагріваються й відбувається електролітичне розкладання води з виділенням водню та 

кисню.  Тому навіть при  нормальній напрузі в мережі електрообладнання авто  акумулятор  трохи «кипить».    У мало 

– і необслуговуваних батареях не тільки замінено матеріал граток, а й зроблено такі конструктивні зміни: 
–  позитивні електроди  вміщені  в сепаратор-конверт, який закритий з трьох боків; 

–  блок електродів розміщено на дні моноблока, для збільшення електроліту без збільшення  габаритів Акб; 

–  товщина електродів не перевищує 1,9мм, що дає змогу збільшити їх кількість; 

–  застосовано сепаратори з меншим питомим опором і товщиною, акумулятори з’єднано через перегородки блок   

 

2.3  Принцип дії свинцевого акумулятора                                                                                        
      У будь-якому джерелі енергії відбувається перетворення  енергії з одного виду на іншй. 

Свинцевий акумулятор належить до хімічних джерел струму, які перетворюють енергію, що виділяється під час хімічних 

реакцій, на електричну 

У свнцевому акумуляторі процеси протікають зворотно. Активні речовини, витрачені в процесі реакції, можуть 

відновлятися під час пропущення через акумулятор постійного струму від іншого джерела постійного струму. Цей процес 

, перетворення електричної енергії в хімічну наз. – заряджанням. Хімічні зміни, які відбуваються під час розряджання – 

заряджання свинцевого акумулятора, записуються рівнянням: 

                                   

                                        PbO2 + Pb + 2H2SO4   2PbSO4 + 2H2O 

Де зліва праворуч маємо процес розряджання, а справа ліворуч – заряджання  (плакат) 

 

 2.4  Маркування і застосування АкБ 
Маркування стартер них АкБ , згідно з держстандартом таке : на прикладі  батареї  6СТ -55ЕР, або  6СТ-190ТМ 

Перша цифра означає кількість акумуляторів у батареї; літери СТ свідчать про те,що батарея стандартного типу 

стартерна; число після літер показує номінальну ємність  батареї в ампер-годинах;  останні літери означають матеріал 
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бака  Е – ебоніт, П – пластмаса (поліетилен), Т – термопласти, та матеріал сепараторів – М – міпласт – (ПХВ пористі 

пластини),   Р – міпор(сітчасті пластини із листового ебоніту).  Літера А – батарея із спільною кришкою;  З – батарея 

залита електролітом і повністю заряджена (не обслуговувана). 

 

2.5  Основні характеристики акумуляторів і АкБ 
До основних характеристик акумуляторів і АкБ  належать: ЕРС,  напруга, внутрішній опір, ємність, ступінь розряду, 

потужність, термін служби) 

ЕРС  залежить відвід густини  та температури електроліту, але вона не дає інформації про стан розрідженості 

акумулятора.  Приблизно ЕРС можна визначити по емпіричній формулі: 

                                                   Еа = 0,84 +  , В 
де   - густина електроліту при температурі  +250С, г/см3, 

Напруга – найважливіший параметр на практиці. При розряджанні  U , при заряджанні  U , 

внаслідок спаду напруги на внутрішньому активному опорі. 

При заряджанні напруга визначається за формулою:    Up = Eb + En + ІзRb   В, а при розряджанні   U  = Eб – Eп – I 

рRб,  , В.  з урахуванням сили зарядного і розрядног струму Та ЕРС АКБ і поляризації, відповідно. 

Внутрішній опір АкБ – (сотні, тисячні частки Ома,  - дуже малий) і складається із омічного опору та  опору 

поляризації – це опір пластин, сепараторів, вивідних затискачів між елементних з’єднань та електроліту. 

Ємність АкБ – це кількість електроенергії, яку вона віддає під час розряджання струмом  0,05 С 20  (в 20-

годинному режимі)  до 1,7 В  за температури електроліту  30 0С, та початкової його густини  1,27 г/см3.  Ємність АкБ у 

процесі роботи змінюється. 

Потужність АкБ – кількість енергії, що віддає АкБ за одиницю часу:  Рр = U рІ р, , 

Термін служби свинцевих АкБ -  залежить від інтенсивності експлуатації авто, рівня регульованої напруги, 

сили розрядного струму і відносного часу розряду, температури  електроліту і навколишнього середовища та рівня 

вібрації і тряски. 

Мінімальний термін служби -  звичайної старої конструкції АкБ – 1 рік  (і не більше 150 тис. км пробігу, або 2 роки 

при 90 тис. км пробігу).   Для  необслуговуємих  АкБ – 3 роки і не більше 100 тис км пробігу. 

Мінімальний термін зберігання  АкБ не залитої електролітом – 3 роки,  При цьому  мін. термін зберігається 

сухо заряджених АкБ  - 1 рік.   А необслуговуємих, залитих електролітом з проміжним зарядом в межах мін. 

терміну служби – 2 роки. 

   Гарантійний термін зберігання АкБ , не залитих електролітом – 3 роки, сухо зарядженої – 1 рік з моменту 

виготовлення        Гарантійний термін експлуатації – 1,5 року від дня вводу в експлуатацію 

 

2.6  Підготування АкБ до експлуатації. Електроліт, правила приготування та вихідні дані 
 Приведенню АкБ  до експлуатації передбачає, попередньо, процедура приготування електроліту 

Для приготування  електроліту застосовується дистильована вода та спеціальна 

акумуляторна сірчана кислота  густиною 1,83 г/см3.  
       Приготування електроліту.  Рекомендується попередньо концентровану кислоту розбавити до густини  

1,4 г/см3,  а потім із нього  готувати електроліт відповідної густини. 
         Посуд – пластмаса або кераміка.  В відповідну кількість води  вливаємо електроліт, густиною 1,4  при 

постійному перемішуванні.     ЕЛЕКТРОЛІТ  у  ВОДУ !!!, а не навпаки ! 

     Підготовлений , відповідної густини електроліт, заливається в акумулятори до рівня  10÷15 мм, вище  верхнього 

краю  пластин (електродів).    Допускається установка на автомобіль сухо зарядженої батареї після 20-хвилинної 

пропитки електролітом, якщо батарея зберігалася більше року, температура заливає мого електроліту не 

перевищувала 150 С 

 

2.7  Густина електроліту згідно кліматичних умов експлуатації                                           

2.7.1 Засоби і правила вимірювання густини електроліту  

 

Один раз в 3 місяці  перевірка ступені розрядженості АкБ  по густині електроліту, враховуючи те, що густина 

електроліту повністю зарядженого акумулятора  - 1,27г/см3 (для помірного клімату)   

Орієнтовно стан зарядженості АкБ можна визначити із умови    зміна густини на 0,01г/см3                                         

відповідає ступені розрідженості  на 6%  ( при терміні служби АкБ до 75% від установленого) 

Ступінь  розрядженності  АкБ  по виміряній густині  по Табл. 2.5 буде такою: 

Для вимірювання густини електроліту застосовуються прилади  рис. 2.4: 

 

                                                                                                                                                                

   Вимірювання рівня електроліту  в акумуляторах  - скляною трубкою  . Нормальний 

рівень електроліту – 10 – 15мм над верхнім краєм електродів. 
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Зимою, при низьких температурах,  воду доливати перед пуском двигуна, для передбачення 

замерзання води 

Рівень електроліту можна визначити світловим індикатором (Рис. 2.5), в якому 

використовується принцип зміни освітленості однієї із поверхонь прозрачного тіла в залежності 

його занурення в електроліт. 

Густина електроліту вимірюється  денсиметром.  Точність вимірювань підвищується, якщо  

перед вимірюванням  2 – 3 рази  наповнити піпетку електролітом і вилити його 

Для оцінки технічного стану АкБ в цілому застосовуються акумуляторні пробники Е-107 та   

Е-108.  Батарея справна, якщо напруга під навантаженням в кінці 5ї сек. буде більше 8,9 В 

 
 2.7.2  Техніка безпеки при приготуванні електроліту та заряді    АкБ                                                                                          

   
Готувати кислотний  електроліт необхідно в спец. посуді  (керамічних, пластмасових і т.п.) 

   При приготуванні електроліту необхідно спочатку налити дистильовану воду, а потім вливати кислоту тонким 

струменем, постійно перемішуючи  його скляною паличкою. Переливати кислоту із бутилів слід тільки за допомогою 

спеціальних пристроїв. 

   АкБ, що установлюються на заряджання, повинні з’єднуватися між собою  тільки проводами з наконечниками, які 

щільно прилягають до клем батарей і виключають можливість іскріння.  Приєднання АкБ до зарядного пристрою і 

від’єднання їх повинно проводитися тільки при виключеному зарядному пристрої. 

   При попаданні електроліту або кислоти на відкриті частини тіла треба негайно промити цю частину тіла 

нейтралізуючим розчином (5 - 10% розчин питної соди, для шкіри  тіла,  і 2 – 3%  розчин питної соди для 

очей), а потім водою з милом. 

 

2.8  Методи заряду акумуляторних батарей 

АкБ заряджають від джерел постійного струму, на вивод Заряд при постійній напрузі – АкБ підкл. на заряд  

безпосередньо до зарядного пристрою, напруга якого підтримується постійно. По мірі зароджування напруга і ЕРС на 

виводах АкБ зростає, а сила струму зменшується. В начальній стадії сила струму  залежить від ступені розряду АкБ, 

температури електроліту, величини вихідної напруги зарядного пристрою і може сягати ( 1 – 1,5 )С20 А..  Переваги: 

простота підтримання  необхідного режиму заряду, відсутність регулювальних пристроїв. Зарядна напруга на кожний 

акумулятор складає 2,4 – 2,5 В. Сила зарядного струму для кожної батареї  встановлюється автоматично. 

       При постійній напрузі АкБ заряджається на автомобілі.  Але повного заряду АкБ в даному режимі не виконується, 

тому періодично Акб  необхідно знімати з авто і заряджати в акумуляторних відділеннях АТП. 

 
     Модифікований заряд -  застосовується для зниження сили струму в початковий період заряду і зменшення 

коливань напруги в зарядній мережі на зарядний струм..  В мережу заряду вмикається невеликий резистор. Напруга в 

зарядній мережі підтримується постійною в межах  2,5 – 3 В на кожний акумулятор. 

 

     Форсирований  заряд – для швидкого відновлення  працездатності  сильно розрядженої АкБ.   Заряд силою 

зарядного струму  0,7С20. А. Час заряду – до 30хв,  0,5С20 А, при 45 хв.. При підвищенні  температури більш 400 С 

заряд не проводиться  Такий заряд скорочує термін служби  АкБ 

 

    Зрівнювальний заряд  - для забезпечення вирівнювання густини електроліту та ступені зарядженості 

окремих акумуляторів батареї, відновлення активної маси на електродах.  В основному використовується для 

видалення  можливої сульфітації і закінчується через  

3  години  після установлення постійної густини електроліту. 

 

     Постійний підзаряд малим струмом -  0,025 – 0,1 А – вибирається із умов  компенсації  саморозряду.. Підзаряд 

може проводитися при  I=const, або  U=const. 

 

      Контрольно-тренувальний цикл – один раз на рік, для батарей залитих електролітом, та в тих випадках коли 

необхідно оцінити  можливості  батареї для подальшої експлуатації. 

Цикл проводиться  силою струму  0,1С20  А до напруги  2,4 В, на кожному акумуляторі, після  - повний заряд батареї 

струмом 0,05С20 А , потім  - розряд  струмом 0,05С20 А до напруги  1,75 В. 

 

2,9  Особливості заряду АкБ на автомобілі                                                                          

 

Це є окремий випадок заряду АкБ при постійній напрузі.. При цьому методі АкБ заряджається не повністю, тому 

рекомендується періодично знімати батарею з автомобіля і проводити  повний заряд при  І = cnst в стаціонарних 

умовах..  
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2.10  Підбір батарей в групи для заряджання і розрахунок кількості  в залежності від 

характеристики зарядного пристрою.  Контроль за процесом заряджання 
 

 Кількість послідовно з’єднаних батарей підбирають в групи в залежності від мах. вихідної напруги зарядного 

пристрою, щоб на кожний акумулятор припало не менше 2,7 В. 

Кількість груп батарей, для одночасного заряджання,  приймається в залежності від величини струму, який може 

забезпечити  зарядний агрегат та величина струму заряду окремих груп. 

 

Приклад:    Потрібно зарядити  АкБ   5СТ – 60А від зарядного агрегата  ВСА – 120 – 60. 

                     1  Розрахунок кількості батарей, з’єднаних послідовно в одну групу, із розрахунку напруги 2,7 В на один 

акумулятор:  

                                                                                                                                                                          

                                        Nб  =  =  = 7,41  

                2  Розрахунок кількості груп батарей для підключення до зарядного агрегату   Кількість груп повинна 

бути такою, щоб сумарна сила зарядного струму в мережі всіх груп, включених АкБ , не перевищувала номінальну 

силу струму зарядного агрегату. 

 

                                          Nгр.б.  =  =  =  10  груп батарей 

До групи слід вводити максимальну кількість батарей, , щоб зменшити втрати енергії на реостатах. Заряджання 

виконується двома ступенями, по першому з яких  Із.б. = 0,1 С20, А друга ступінь – Із.б. = 0,05С20.  І після досягнення 

напруги 2,7 В, то заряджання продовжують ще 1 - 2 години, для 100% заряджання нової батареї. 

        

ах якого напруга вище зарядної напруги заряджаємої АкБ. При любому способі заряда батареї – температура 

електроліта повинна бути не вище 35 0 С. 

 

Заряд при постійній силі струму – застосовується на зарядних станціях в акум. відділеннях АТП. 

При заряді постійною сило струму  рекомендується  сила струму  0,1 С20 А  ( де С20 – номінальна ємність АкБ). 

     В кінці заряду  напруга може сягати – 2,7 В.  При цьому починає швидко підніматися температура електроліту. 

     Батарея заряджена – якщо на всіх акумуляторах спостерігається постійність густини електроліту протягом 2 

годин.   Взагалі на заряд від регульованого джерела підключається група послідовно з’єднаних батарей однієї, або 

близької по величині ємності. 

     

        

  2.12  Типи зарядних пристроїв, що застосовуються в експлуатації 

     
    Для заряджання АкБ в стаціонарних умовах застосовується на сьогодні багато зарядних і  пускозарядних пристроїв 

і агрегатів.  Більш ранніх випусків – це селенові випрямлячі типу  ВСА -5М, ВСА – 120-60, ВСА – 300- 90 та інші. Із 

тих, що пропонуються сьогодні – це автоматичні пристрої для заряду АкБ – МАТІС – 12В, МАТІС – 113, 116, 119 

(переносні) від мережі  змінного струму 220 В і випрямленою напругою постійного струму – 12 В, потужністю  30, 80 

і 115 Вт  відповідно.  Зарядні пристрої групи SMART – 119.  1115.  1222. 1230,  розроблених спеціально для 

обслуговування стандартних свинцевих АкБ і Свинцевих з гелієвим електролітом (необслуговуємі)., має вибір ручної 

і автоматичної зарядки, повний захисті відсутність контролю заряду, захист від перевантажень мережі, неправильної 

полярності підключення і короткого замикання вихідної мережі.  Потужність – 115,  190,  280/480,  380/660 Вт. 

Відповідно  Цифрова станція заряду АкБ і пуску  ДВС з мікропроцесорним контролем  SMART 3300 DIGITAL 

STATION – це професіональна система заряду і тестування  стандартних свинцевих АкБ і свинцевих з гелієвим 

електролітом необслуговуємих  акумуляторів та нікель-кадмієвих 

   Переваги : швидкий пуск двигуна любого авто,  мікропроцесорне керування дозволяє підключення до любого авто, 

включаючи і  оснащених електронним обладнанням. 

   Особливості:  6 позицій регулятора заряду;  зберігання в пам’яті останнього режиму заряду;  автоматичний 

перезапуск зарядного режиму після аварійного відключення електроживлення;  виключення заряду в випадку, якщо 

АкБ не зарядилася протягом 30 годин. (АкБ вийде з ладу);  

 

 

2.14  Правила зберігання АкБ. Термін служби. Основні процеси, що обмежують термін 

служби, відмови і несправності до яких вони приводять 

    
     Більша частина  АкБ  випускається сухо зарядженими.  Максимальний термін зберігання таких  батарей   

не  більше  3х років.    При зберіганні сухих АкБ необхідно виконувати ряд вимог:  

–  повна герметичність (пробки і вентиляційні отвори закриті),  

–  температура в приміщенні – не нижче – 500С; 
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–  батареї встановлюються в один ярус виводами вверх . не ближче  1м від опалювальної системи; 

–  на АкБ не повинні попадати прямі сонячні промені.; 

–  до батарей повинен бути доступ персоналу для огляду і контролю. 

Зберігання з електролітом – слід зберігати в сухому  прохолодному приміщенні, при температурі не вище  00С  

(для попередження саморозряду і корозії гранок)  і не більше  1,5 року.  Мінімальна температура приміщення – не 

нижче 300С.   При позитивній температурі – зберігання не більше – 9 місяців. 

   Батареї,що зберігаються при + температурі, треба один раз на місяць підзаряджати. Для відновлення ємності, 

що зменшилась від саморозряду. 

   Для АкБ ,що зберігаються при температурі 00С  і нижче, можна лише щомісяця перевіряти густину 

електроліту і під заряджати їх в разі коли виявлено зниження густини електроліту більше ніж на 0,04 г/см3. 

 

                                                                                                                                                                                                
   Необслуговуємі АкБ  випускаються залитими електролітом. Їх зберігання має свї особливості.  При t0C=0 – термін 

зберігання = 1,5 року, а при кімнатній температурі – 9 місяців. 

   Завдяки меншому саморозряду необслуговуємі АкБ можна рік зберігати без підзаряду. 

   ТО  батарей при зберіганні заклечається в щомісячній перевірці густини електроліту і підзаряду. 

   Перед постановкою на зберігання АкБ після тривалої експлуатації ( більше 1 року або 50 000 км пробігу), їм  

необхідно  надати контрольно-тренувальний цикл, для визначення фактичної ємності. 

   При ємності  номінальної, АкБ ставити на зберігання немає цензу. 

    Гарантійний термін експлуатації  складає 18 місяців (1,5 року), від дня вводу батареї в експлуатацію. 

    Гарантійне напрацювання – 60 тис. км. Пробігу, або 2500 мото-годинв межах гарантійного терміну 

експлуатації 

    Гарантійний термін необслуговуємих АкБ – 24 місяці при 75 тис. км пробігу 

 

2.15  Перевірка технічного стану АкБ.  Правила  т/б  при перевірці технічного стану  АкБ 
      Після тривалої експлуатації АкБ  проявляється неоднорідний стан окремих акумуляторів. Густина електроліту в 

них може відрізнятися більше ніж на 0,01 г/см3,  тобто значення , яке є крайньо допустимим і його збільшення веде до 

збільшення відхилень при визначенні ступеню розрідженості батареї. 

Для швидкої оцінки технічног стану АкБ в цілому застосовуються акумуляторні пробники  Е-107 і Е-108. 

Категорично забороняється перевіряти технічний стан АкБ «на іскру» !   Така перевірка приведе до швидкого 

виходу батареї із ладу із-за випадання активної маси і деформації електродів., а  також вибух водно-кисневої суміші. 

Перевірка технічного стану АкБ заклечається в  в зовнішньому огляді  АкБ, вимірюванні рівня електроліту, 

густини, ступеня розрідженості акумуляторів по густині електроліту і під навантаженням. 

При зовнішньому огляді  - звертати увагу на чистоту і стан поверхні, стан вентиляційних отворів, наявність 

корозії на струмоведучих деталях, надійність контактів наконечників проводів, підтікання електроліту, наявність 

тріщин моноблока та інше. 

Вимірювання рівня електроліту – потребує постійного  контролю  коригування, внаслідок випарювання води   

при роботі АкБ..   В .батареях з непрозорим корпусом, рівень електроліту вимірюється скляною трубкою                              

. Висота стовпчика електроліту в трубці, відповідає рівню його над    запобіжною 

сіткою над електродами.     Нормальний рівень – 10 – 15мм . 

 

 

 

 

 

 

Вимірювання  густини електроліту                                                                                              

 

       Густина електроліту вимірюється денсиметром з ціною ділення шкали 0,01 г/см3. , або густиноміром з набором 

поплавків.  При вимірюванні густини необхідно враховувати температурну поправку.  Допускається відхилення 

густини електроліту в акумуляторах однієї батареї не більше як на 0,01г/см3 

 

 Визначення ступені розрідженості акумуляторів і  батареї 

 

Ступінь розрідженості батареї визначається по ступені розрідженості акумулятора, який має саму низьку 

густину електроліту 

Зниження густини електроліту на  0,01 г/3,  по відношенню до повністю зарядженого акумулятора, відповідає розряду 

акумулятора  на    6%. 

          Приклад: Якщо густина електроліту повністю зарядженого акумулятора була  1,27 г/см3,  а при вимірюванні 

стала  1,23 г/см3, то акумулятор розряджений на 24%. 

Батареї розряджені  більше як на 25% взимку і 50% влітку, повинні зніматися з авто і заряджатися. 

   Слід мати на увазі, що зниження густини електроліту в акумуляторах може бути не тільки в результаті розряду, а і 

при несправностях (сульфітація, замикання електродів). 
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Питання для самоконтролю 
1 Яким  вимогам, щодо знань та умінь , повинен відповідати сучасний технічний персонал АТП та СТО , який 

сьогодні виконує ТО і ремонт сучасних автомобілів ? 

2  Які системи і пристрої  включає в себе електрообладнання сучасного автомобіля ? 

3  До системи енергопостачання автомобіля належать   …  ? 

4  Система запалювання складається із  …  ? 

5  До системи інформації і контролю входять  …  ? 

6  Опишіть вимоги до електрообладнання автомобіля в цілому.   

7   Опишіть вимоги до системи енергопостачання. 

8  В чому сутність принципу роботи системи енергопостачання? 

9  Намалюйте принципову схему системи енергопостачання. 

10  Опишіть призначення і вимоги до АкБ. 

11  Із яких основних частин складається стартерна АкБ?  З яких речовин складається активна маса  позитивних та 

негативних  пластин? 

12  Назвіть основні характеристики  акумуляторів і  АкБ. 

13  В чому сутність підготування АкБ до експлуатації ?  Електроліт. Правила приготування. 

14  Густина електроліту. Правила і засоби вимірювання густини електроліту. 

15  Як визначити ступінь розрідженості акумулятора і АкБ? 

16  Які  Ви знаєте методи заряду АкБ? Надайте схему заряду АкБ при постійній силі струму. 

17  Опишіть правила зберігання і термін служби АкБ. Гарантійний термін експлуатації. 

18   Опишіть правила перевірки технічного стану АкБ  і правила техніки безпеки при перевірці технічного стану АкБ. 

19  Яку інформацію можна одержати із маркування   АкБ  ( 6СТ 190 ТР) ? 

   

 
Лекція №3    

Тема 1.3  Генератори.  Генераторні установки 

 

3.1 Загальні відомості  про генераторні установки. 

3.2  Генератори. Призначення. Вимоги.  Умови роботи на автомобілі.. 

3.3  Будова генераторів змінного струму напругою 12 і 24 В. 

3.4  Принципова схема і принцип роботи. 

3.5  Залежність зміни напруги генератора від частоти обертів ротора і навантаження. 

3.6  Самообмеження сили струму, що віддає генератор. 

3.7  Переваги і недоліки генераторів змінного струму 

          На самостійну роботу (8 годин) 

3.8  Випрямлячі та випрямні блоки генераторів. Схеми з’єднання діодів у випрямних блоках 

3.9  Особливості конструктивного виконання генераторів змінного струму 

3.10 Технічні характеристики генераторів змінного струму 

3.11  Експлуатація генераторних установок та їх основні несправності. 

3.12  ТО генераторів та перевірка їх технічного стану 

   

3.1  Загальні відомості про генераторні установки. 

Генераторна установка на автомобілі – це невеличка теплова електростанція, яка перетворює енергію палива, що 

згорає в циліндрах  ДВС  в електричну енергію. 

Генераторна установка складається з електрогенератора і регулятора напруги.  Разом з АкБ, елементами контролю 

працездатності і захисту від аварійних режимів вона утворює систему енергопостачання автомобіля. 

Призначення – забезпечення живлення споживачів електроенергії, ввімкнутих в бортову мережу і заряджання 

АкБ при роботі двигуна. 

Вимоги до генераторних установок:   
– стабільність напруги в бортовій мережі незалежно від  частоти обертів колінчастого валу двигуна  та 

навантажень; 

– можливість забезпечення заряджання АкБ за малої частоти обертання колінчастого валу в режимі холостого 

ходу; 

– довговічність і надійність в експлуатації, малі габаритні розміри і маса та вартість; 

– велика питома потужність. 

Генераторні установки розраховані на номінальну напругу 14 і 28 В.   Вони виконуються по одно проводній 

схемі   ( в якій з корпусом з’єднано  негативний полюс системи) та живлять бортову мережу постійним струмом ! 

Умови роботи генераторних установок на  автомобілі – досить складні -  підвищені вібрації від двигуна, висока 

підкапотна температура, впливи вологого довкілля, бруду та інше. 

Принципи дії вентильного генератора та його принципова  конструктивна будова  не відрізняються від 

закордонних зразків. 

 

3.2  Генератор – основне джерело електроенергії на автомобілі!      
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Нині випускаються два типи генераторів змінного струму:  з контактними кільцями й щітками і безконтактні 

індукторні.   

Генератори постійного струму сьогодні , практично не застосовуються із-за цілого ряду недоліків.  

 Переваги генераторів змінного струму.  

Застосування генераторів змінного струму сприяє: 

– зниження ємності АкБ за рахунок поліпшення її зарядного режиму; 

– зменшення витрат міді  в 2,5 … 3 рази та спрощення конструкції  регулятора; 

– застосування випрямлячів не потребує реле зворотного та реле обмеження струму; 

–  ресурс генераторів змінного струму в 2 -3 рази більше ніж у генераторів постійного струму і сягає 200…300 тис. 

км пробігу автомобіля. 

 

                                                                                                                                                     13 

3.3  Будова генераторів змінного струму напругою 12 і 24 В 

 

Генератор складається із  статора, ротора, кришки з боку контактних кілець, випрямного блока і приводного шківа 

з вентилятором. Пакет статора зібрано з пластин електротехнічної сталі, завтовшки 1мм, з’єднаних зварюванням у 

чотирьох точках. Трифазну обмотку статора розміщено в пазах Ротор містить вал, обмотку збудження, дзьобоподібні 

полюси та контактні кільця. Кінці обмотки збудження припаяно до контактних кілець. 

 

 

3.4  Принципова схема і принцип роботи 

Принцип дії генератора змінного струму ґрунтується на явищах електромагнітної індукції. Магнітний потік 

створюється обмоткою збудження під час протікання по ній  постійного  електричного  струму.  Під час обертання 

ротора під кожним зубцем статора проходять поперемінно  то N то  S полюси. Магнітний потік протікає через зубці 

статора, змінюється за величиною і напрямком і перетинає провідники трифазної обмотки, в яких індуктується е.р.с. 

змінна по величині і напрямку. 

Вираз  е.р.с. можна записати у спрощеному вигляді:   Еф  = Се ⋅ п ⋅ Ф, 

Змінний струм генератора перетворюється на постійний за допомогою випрямляча, який має 6 діодів, що 

створюють трифазну мостову систему. Перша група діодів VD1, VD3 s VD5, катоди яких з’єднані між собою, 

створюють позитивний полюс, випрямленої напруги, друга група – діоди VD2, VD4 i VD6, аноди яких з’єднані між 

собою, створюють негативний полюс випрямленої напруги. 

 

3.5  Залежність зміни напруги генератора від частоти обертів ротору і навантаження 

       Основними характеристиками  генератора є напруга, сила струму і потужність. Номінальна напруга  генераторів 

14 В,  або 28 В. Номінальна сила струму  - це максимальний струм навантаження, який може віддати генератор при 

частоті обертів 5000 хв-1 і номінальній напрузі. 

Номінальна потужність  - визначається як : Рном. =  Uном⋅ Іном  Вт; 

Практично потужність генераторів сягає від 600 (ВАЗ, ) до 4200 Вт  (БелАЗ) 

 

3.6  Самообмеження сили струму, що віддає генератор 

Генератори змінного струму володіють властивістю самообмеження максимальної сили струму при  збільшенні 

числа підключених споживачів та збільшенні обертів ротора..  А як це відбувається?   При збільшенні числа 

споживачів  збільшується струм обмотки статора, що приводить до збільшення магнітного поля статора. Магнітне 

поле статора направлено проти магнітного поля ротора, і тому сумарний магнітний потік зменшується. До того ж при 

збільшенні числа обертів ротора  збільшується частота змінного струму в обмотках статора, Внаслідок цього 

збільшується індуктивний опір обмоток статора, що також приводить до обмеженню максимальної сили струму, що 

віддає генератор.  

 

3.7  Переваги і недоліки генераторів змінного струму 

Переваги -  простота конструкції, більша довговічність і надійність вроботі, менші габарити і  маса, 

забезпечення заряду АкБ при меншій частоті обертів  колінчастого валу.  

Ресурс генераторів змінного струму в 2…3 рази більший  (200..300 тис км пробігу).  Зменшення витрат міді в 

2…3 рази менше та набагато спрощена конструкція регулятора напруги 15 

 
На  самостійну роботу:                                                                                                              

 

3.8  Випрямлячі та випрямні блоки генераторів      

В сучасних генераторах випрямлячі установлюються в  виді єдиного блоку, з’єднаного з обмоткою статора 

генератора. Для всіх випрямних блоків загальним є те, що вони зібрані по мостовій схемі. Застосовуються на сьогодні 

блоки двох типів – БПВ та ВБГ.  

БПВ – силові випрямні елементи  діоди прямої (Д104-20) і обратної  (Д104-20Х) полярності, корпуса яких 

виготовлені під запре совку в тепловідвід. Ці діоди конструктивно однакові, але застосовувати їх один замість другого 

ні в якому разі неможна, так як у діода прямої полярності Д104-20 на корпусі – катод, а у діода Д104-20Х – анод.  Імах ,  

що проходить через діоди – 20 А. Діоди запресовані в алюмінієві пластини – тепловідводи. Діоди прямої полярності 
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Д104-20 запресовані в ізольований тепловідвід з’єднаний з виводом «+», а діоди Д104-20Х – в неізольований від маси 

тепловідвід «–». В останніх конструкціях випрямних блоків такого типу діоди замінені на стабілітрони, які захищають 

генераторну установку від небезпечних скачків напруги, на яких установлені регулятори напруги на мікросхемах. 

ВБГ – сьогодні застосовуються значно рідше. Вони мають пластмасову основу на якій закріплені  литі оребрені 

тепловідводи. В них застосовані кремнієві діоди. 

На генераторах Г-286, Г-287 та Г-289 , які працюють з номінальною напругою  14 і 28В встановлені випрямні 

блоки типу  БПВ8 – 100, розраховані на максимальну силу випрямленого струму 100 А 

 

 
 На самостійну роботу:                                                                                                                   

 

     3.9  Особливості конструкцій генераторів змінного струму 

     Вітчизняні та закордонні генератори  в принципі мають ідентичну конструкцію в основу якої покладена  

дзюбоподібна полюсна система ротора.  Така система дозволяє створити багатополюсну систему за допомогою однієї 

котушки збудження.  

      На сьогодні найбільш поширений генератор Г-250, який тривалий час застосовувався на різних легкових і 

вантажних автомобілях,  Йому на заміну прийшов  генератор 37.3701 з вмонтованим інтегральним регулятором 

напруги. 

Інші типи вентильних генераторів відрізняються габаритними розмірами, або конфігурацією окремих вузлів, 

кріпленням, або приводом.   Виняток становлять генератори Г-502 та Г-263А автомобілів ЗАЗ і БелАЗ.  Генератор Г-

502 вмонтований в вентиляційну систему. На одному кінці вала закріплено  ротор вентилятора, на іншому – 

приводний шків. Кільця та щітковий вузол генератора Г-502 та випрямляч ВБГ-2А розміщені ззовні. 

Генератор Г-263А не має кріпильних лап та натяжного вушка. Він має привод через муфту. Підвищена  

потужність (4200 Вт.)  спричинила застосування  двох випрямлячів БПВ8-100, увімкнених паралельно , один із них 

розміщено всередині, а другий –рядом із щітковим вузлом. 

Нині випускають  два типи генераторів змінного струму з контактними кільцями і безконтактні 

індукторні.. 

 

 

   На самостійну роботу                                                                                                              
   Величина індукованої  ЕРС залежить від амплітуди магнітного потоку, кількості витків обмотки статора і швидкості 

обертання ротора. Чим більша кількість витків, тим за меншої частоти  обертання ротора можна одержати необхідну 

напругу. 

     Фази обмотки з’єднують у багатопроменеву «зірку» чи «многокутник»  У трифазному генераторі є три групи 

котушок, початки і кінці яких умовно позначені  А, В, С і а, б,с, розташовані на сусідніх зубцях статора зі зміщенням 

на 1200. 

      Індукторні генератори  за такими параметрами як ККД, маса і габарити  поступаються перед генераторами з 

контактними кільцями.  Однак без щіткові вентильні генератори індукторного типу є більш довговічними і 

простішими в експлуатації.  

       Генератори потужністю більшу 770 Вт, виконуються з п’ятифазною або семифазною обмоткою статора, де фазні 

секції статора з’єднані у «многокутник». 

                                                                                              

                                                                                                                             

3.10  Технічні характеристики генераторів змінного струму 
 

    На самостійну роботу                                                                                                           

 

3.11  Експлуатація генераторних установок та їх основні несправності   
 Генератори змінного струму призначені для роботи тільки в схемі електрообладнання автомобіля з приєднанням 

мінусового полюса АкБ  на «масу».  

Заборонено роботу генератора, коли розімкнутий вимикач маси, тобто коли вимкнута АкБ. 

Якщо генератор працює без АкБ, то в момент вимикання споживачів на його виході виникають перенапруги через 

велику індуктивність обмотки збудження генератора. Ці перенапруги небезпечні для випрямного блоку та 

регулювального транзистора  РН . 

При вмиканні АкБ на зворотну полярність – вентилі випрямного блоку ввімкнуться в прямому напрямку. Опір 

вентилів у прямому напрямку становить частки ома, і струм, який протікає через них, досягне великої сили: 

перегріваються проводи, руйнується ізоляція обмотки статора, пробиваються  р-н  переходи і повністю розряджається 

АкБ – генератор виходить із ладу.  Необхідно контролювати технічний стан контактів і проводів між масами РН і 

генератора 

Несправності генераторів та генераторних установок: 

– механічні несправності (поломка вушок кріплення, знос підшипників, тріщини на кришках); 

– порушення контакту щіток і контактних кілець із-за зносу або зависання  щіток; 

– поломка або зниження пружності пружин щіток; 

– замикання на масу обмоток статора і ротора, або їх обрив; 

– міжвиткові замикання  обмоток статора чи ротора; 
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– обрив або замикання на масу діодів випрямних блоків. 

 

3.12  ТО генераторів та перевірка їх технічного стану 

ШО – після пуску двигуна переконатися в , що генераторна установка (ГУ), забезпечує заряджання АкБ по 

показанням амперметру, або по контрольній лампі заряджання АкБ. 

ТО-1 – перевірка кріплень на двигуні, натяг приводного паса (при зусиллі 40 кН – прогнутість 10 – 15 мм, (ВАЗ, 

ГАЗ), 15 – 22мм (КамАЗ), 7 – 9 мм (Москвич), 8 – 14мм (ЗіЛ),  очистка від пилу, бруду та перевірка надійності 

контактних з’єднань.  

ТО-2 – близько 40% робіт виконується безпосередньо  на автомобілі і 60% - у відділеннях. 

Статистика засвідчує, що до 100-125 тис. км пробігу генератори змінного струму працюють безвідмовно. Тому після 

першого і другого ТО-2 знімати завто і розбирати генератор не слід. 

До постових робіт ТО-2 належать і роботи з ТО-1, роботи з діагностування, демонтажу і монтажу  генератора. Для 

діагностування, перевірки технічного стану генераторів та їх вузлів і деталей необхідно мати відповідне технологічне 

обладнання і прилади: стенди 532-2М, Е-211, прилад Е-236, мультиметр, контрольні лампи. 

Перевірку технічного стану генераторів виконують по відповідній методиці після зовнішнього огляду. 

Розпочинається перевірка  на холостому ходу без навантаження, на початок віддачі та під навантаженням. При цьому 

використовуючи прилади і пристосування та  виконавши відповідні схеми їх з’єднань в електромережу. 

Без навантаження генератор перевіряють так. До обмотки збудження підключають АкБ, запускають електродвигун і 

плавно збільшують частоту обертів ротора, спостерігаючи за показанням вольтметра. При досягненні напруги  14 (28) В, 

тахометром вимірюють частоту обертів ротора і порівнюють її із заданою за технічними умовами. 

 

 

 

  На самостійну роботу                                                                                                                  

 

Наприклад  для генератору 37.3701 (ВАЗ-2108)  частота обертів під час досягнення 14 В повинна бути  1100 хв-1.     

При перевірці під навантаженням збільшуємо частоту обертання ротора збуджуємо його до напруги 14 В і 

вимикачем 6 вмикаємо  реостат навантаження. Напруга генератора внаслідок цього спаде. Збільшуємо частоту 

обертання, напругу підтримуючи номінальною, і за допомогою реостата збільшуємо навантаження до контрольного 

значення (13 В). У момент досягнення контрольного навантаження до контрольного значення Uном, тахометром 2 

вимірюємо число обертів ротора і зрівнюємо їх з заданими в технічних умовах  (2000 хв-1) 

    Генератор вважається справним якщо  частота обертів ротора під час досягнення контрольної сили струму і за    

номінальної напруги, тобто у випадку досягнення контрольної потужності   P = U⋅I,  не перевищуватиме частоти , 

зазначеної у технічних умовах 

Наприклад, для  37.3701-  сила струму навантаження становитиме  35 А, напруга 14 В, а частота обертів 2000 хв-1 . 

       Коли генератор не відповідає технічним умовам , його розбирають і перевіряють вузли і деталі. 

Перевірка технічного стану вузлів і деталей генераторів виконується при проведенні лабораторних робіт по  

окремій методиці в лабораторії на спеціальних стендах з застосуванням відповідного обладнання і приладів.. та 

інструкцій на їх виконання. 

                                           Схеми перевірки основних вузлів генератора 

 

  Питання для самоконтролю 

1  Яке призначення має  системи енергопостачання на автомобілі ? 

2  В чому недоліки генераторів постійного струму ? 

3  З яких основних частин складається  автомобільний генератор змінного струму? 

4  Назвіть переваги генераторів змінного струму. 

5  Перелічіть основні операції ТО генераторів. Змінного струму. 

6  Назвіть основні несправності генераторів змінного струму. 

7  Яке обладнання і прилади застосовуються для перевірки технічного стану генераторів ? 

8  За якими параметрами перевіряються на стенді 532-2М генератори ? 

9  Особливості конструкцій індукторних генераторів, іх переваги і недоліки. 

10  Призначення випрямного блоку генераторів змінного струму. 

11  Надайте принципову електричну  схему генераторної установки. 

12  В чому особливості конструкції ротора  індукторного генератора ? 

13  Надайте схему перевірки обмотки ротора (статора) на обрив, на замикання  з корпусом. 

14  Як визначити поміжвиткове замикання в обмотці ротора (статора) ? 

15   Надайте схему перевірки діодів випрямного блоку генератора  на обрив, ( на пробивання) 

16  За якими параметрами перевіряється щітковий вузол генератора? 

17  Яким струмом живляться споживачі електроенергії на автомобілі ? 

18  Якими одиницями вимірюється електричний струм, напруга, опір, потужність ? 
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Лекція №4 

Тема 1.4  Регулятори напруги (РН) 
 

4.1  Загальні відомості про реле-регулятори та регулятори напруги 

4.2  Вібраційні регулятори напруги. Принципова схема і принцип роботи. 

4.3  Залежність зміни напруги і сили струму збудження генератора при роботі з РН. 

4.4  Поліпшення характеристик генераторних установок при введенні в регулятор напруги  додаткових елементів. 

Зменшення пульсації, стабілізація напруги і температурна компенсація 
4.5  Недоліки вібраційних регуляторів напруги, засоби їх усунення 

4.6  Контактно-транзисторні регулятори напруги та безконтактні регулятори, їх принципові схеми і принцип роботи. 

4.7  Інтегральні регулятори напруги. Особливості конструкцій і застосування РН. 

  

   4.1  Загальні відомості про реле-регулятори та РН 

    Регулятор напруги – це прилад системи енергозабезпечення,  що складається із одного або декількох 

регулювальних пристроїв, які виконують функції регулювання напруги генераторів, захисту транзисторів від 

теплового руйнування та інші.    У сучасних авто  застосовуються РН, які розділяються на: 

– контактно-вібраційні, контактно-транзисторні, безконтактні та інтегральні.                                                                                                                           

      Автомобільний генератор працює в специфічних умовах.  

Частота обертів колінчастого валу постійно змінюється, Навантаження коливається в залежності від кількості 

увімкнених споживачів, Ступінь зарядженості АкБ змінюється в широких межах, але напруга на затискачах 

генератора повинна бути постійною (відхилення не більше 3%), а Акб повинна заряджатися струмом, який відповідає 

її станові. Виконати  перелічені умови й забезпечити нормальну роботу генератора можна, застосувавши реле-

регулятор. 

     Із формули –  Uг = сnФ   видно, що , напруга, яку видає генератор , залежить від трьох основних параметрів. 

     Аби забезпечити постійну напругу генератора, коли частота обертання змінюється, магнітний потік треба впливати 

на один із цих параметрів.Так як магнітний потік визначає силу струму збудження, то наругу регулюють, 

закорочуючи  обмотку збудження, тобто переривати коло збудження або вмикаючи послідовно з обмоткою 

додатковий опір. 

 

   4.2  Вібраційні регулятори напруги. Принципова схема і принцип роботи 

    Магнітна система РН складається із  П-образного ярма 7, осердя 3 з обмоткою 6, і якірця 4. Обмотка 6 включена на 

повну напругу генератора. Якірець  4 відтягується пружиною 5, утримуючи контакти 2 в замкнутому стані. Контакти 

РН , через якірець і ярмо, включені послідовно в мережу обмотки збудження ОВ генератора. Паралельно контактам 

включено резистор  Rд . Якірець закріплено на термобіметалічній пластині ТБП. 

    Принцип дії РН :  при ввімкнутому ВЗ струм в обмотку ОВ генератора іде від АкБ через замкнуті контакти , 

якірець, ярмо створюючи навколо ОВ магнітний потік. В одночас  струм поступає в обмотку 6 РН і намагнічує 

осердя 3. При напрузі генератора нижче регулює мого значення контакти 2 РН утримуються пружиною5 в 

замкнутому стані. По мірі збільшення частоти обертів ротора напруга зростає. При збільшенні напруги генератора 

збільшується і сила струму в обмотці 6 РН, що  підсилює намагнічування осердя3 і в момент , коли намагнічуюча 

сила  осердя стане більшою сили пружини5, станеться розмикання контактів РН. При розімкнутих контактах в 

мережу ОВ ввімкнеться послідовно резистор Rд , що різко зменшить силу струму в ОВ. Це в свою чергу приведе до 

зменшення магнітного потоку збудження і відповідно, зменшиться  величина е.р.с. індукції в обмотці статора, а 

напруга знизиться на 0,1-0,4 В.  При падінні напруги генератора знижується сила струму в ОВ, знижується 

намагнічування осердя і зусиллям пружини якірця контакти РН знову замкнуться. Резистор Rд при цьому буде  

закорочен  контактами , що збільшить силу струму в ОВ генератора і всі процеси будуть повторюватися і напруга  

генератора буде коливатися навколо свого середнього значення  

 

 
Залежність зміни напруги і сили струму збудження генератора при роботі з РН 

      При роботі  РН його контакти періодично розмикаються і замикаються, що забезпечує зміну сили струму збудження  

в залежності від частоти обертів ротора, а напруга коливається біля свого середнього значення:            Uср = (Uмах + Uмін ) | 

2 , В. 

      Сила струму в обмотці РН залежить від середньої напруги генератора і опору обмотки Rо.  

Таким чином середня величина напруги генератора залежить від числа витків ОВ, їх опору, величини зазору між якірцем 

і осердям, а також від  зусилля пружини 

     Висновок:   для зміни напруги, яку підтримує РН , необхідно міняти натяг пружини (основний засіб регулювання), або 

зазор між якірцем і осердям. 

       4.4  Поліпшення характеристик генераторних установок при введенні в регулятор напруги додаткових 

елементів. Зменшення пульсації , стабілізація напруги і температурна компенсація 

        Основними  технічними характеристиками генераторів є напруга, частота обертів  ротора та потужність або сила 

струму при заданій напрузі 
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     На графіку видно,що Uг зростає  при збільшенні частоти обертів ротора і значно більше номінального, а це 

недопустимо.  Тому всі генератори працюють з регулятором напруги. На рис.19, б показана ця залежність зміни сили 

струму навантаження Ін від частоти обертів  ротора при незмінному значенні випрямленої напруги. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        Генератори змінного струму мають властивість самообмеження максимальної сили струму 

навантаження, що попереджає перегрівання обмоток статора і діодів випрямного блоку і не потребує 

застосування обмежувача сили струму в мережі генератора. 

     Частота замикання і розмикання контактів  РН компенсується застосуванням додаткового 

резистора.  Температурна компенсація РН  досягається за рахунок  підвіски якірця реле на 

термобіметалічній  плстині..  Зменшення іскроутворення між контактами РН , досягається 

застосуванням  дроселя або  транзистора.  Таким чином за рахунок застосування транзистора 

можна збільшити силу струму в мережі збудження  генератора і іскроутворення між контактами 

                                                                                                                                                                  

 4.5  Недоліки вібраційних регуляторів напруги, засоби їх усунення 
   Основним недоліком контактного РН  є присутність  вібруючих контактів, які обмежують максимально допустимий 

струм збудження генератора,  знижують надійність регулятора. 

    Вібраційні РН в процесі експлуатації вимагають систематичного регулювання, оскільки визначальним елементом є 

пружина, пружність якої залежить від терміну та умов експлуатації. 

    Усунення недоліків можна досягти : 

–  зменшенням розривної потужності на контактах за рахунок зменшення максимальної сили струму збудження; 

–  за рахунок зменшення опору додаткового резистора  Rд; 

–  комутацією (замиканням і розмиканням) мережі обмотки збудження генератора транзистором, що сьогодні і 

застосовано в контактно-транзисторних РН. 

    Таким чином , за рахунок застосування транзистора можна збільшити силу струму в мережі збудження  генератора і 

запобігти іскрінню між контактами і підвищити надійність та довговічність РН 

 

    4.6  Контактно-транзисторні РН та безконтактні регулятори, їх принципові схеми і 

принцип роботи 
      Контактно-транзисторні РН – це регулятори другого покоління  Вони прийшли на заміну контактним РН в зв’язку 

зі збільшенням довговічності і потужності генераторів.  В цих РН , як перемикач використано транзистор, контакти 

лише керують цим транзистором. Зразком такого РН може бути  РР-362, який застосовується на авто ГАЗ-53, ЗіЛ-130, 

«Москвич»  Реле захисту РЗ, захищає транзистор від коротких замикань. 

     Переваги  - контакти навантажені малими струмами (0,8-0,9 А), працюють у більш легких умовах (не підгорають і 

не спрацьовуються). А сила струму збудження може бути будь якою, визначається  лише характеристиками 

транзистора і не впливає на робото здатність контактів. 

      Недоліки – нестабільність регулювання напруги, внаслідок спрацювання пружин. Тому в експлуатації такі РН 

потребують перевірки і регулювання. Такого недоліку не мають електронні безконтактні РН 

      Третім поколінням РН вважаються безконтактні РН  типу РР-350, РР-356 , які працюють з тими ж генераторами 

типу Г-250 та  Г-272 (з номінальною напругою 28 В). 

       Хоча, цього типу безконтактні РН досконаліші ніж вібраційні чи контактно-вібраційні, про те вони металомісткі, 

недовговічні, малонадійні та чутливі до змін температури 

     До четвертого покоління відносяться інтегральні РН – типу Я-112А, Я-120.  Це розробки з впровадженням 

інтегральних схем. Вони появились завдяки значному розвитку мікроелектроніки.. Перші інтегральні РН були 

розробкою фірми «Лукас», «Сіменс», «Моторола» 

      Інтегральна схема – це пристрій, створений одним технологічним циклом і складений з електрично з’єднаних 

між собою елементів, що виконують функції транзисторів, резисторів, конденсаторів, діодів, і вміщені в один 

спільний корпус. 

      Переваги -  у 14 – 24 рази менші габарити  і маса, ніж РР-362 та РР-350,  в 1,6 рази  вищу припустиму робочу 

температуру 

 

4.7   Довідкові дані та застосування генераторних установок 
             Таблиця 4.7  Діапазон зміни напруги генераторних установок 
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Лекція №5 

Тема 1.5  Схеми і експлуатація систем енергопостачання 
5.1  Операції ТО систем енергопостачання 

5.2  Несправності системи та їх пошук. 

5.3  Перевірка технічного стану приладів системи енергопостачання. 

5.4  Обладнання, що застосовується при експлуатації систем 

 

      5.1  Операції ТО системи енергопостачання 

      Обслуговування сучасних генераторних установок зведено до мінімуму. Але їх експлуатація вимагає деяких 

правил, пов’язаних з наявністю в них напівпровідникових елементів. 

1  Не допускається робота генераторної установки з відключеною  АкБ.  Навіть короткочасне  відключення АкБ 

при працюючому двигуні може привести до до виходу із ладу РН. 

2  Не допускається підключення до бортової мережі авто джерел електроенергії протилежної полярності (плюс на 

«масі»), що може , наприклад, бути при спробі пуску двигуна від по сторонньої АкБ. 

3  Не допускаються любі перевірки в схемі генераторної установки з підключенням джерела підвищеної напруги. 

4  При проведенні на автомобілі зварювальних робіт клема «маса» зварювального апарата повинна бути з’єднана із 

зварюємою деталлю. Проводи, що ідуть до генератора і РН , слід відключити. 

Періодичність ТО генераторних установок  обумовлено з періодичністю ТО авто. 

Основні роботи по перевірці технічного стану  і ТО системи енергопостачання проводяться з періодичністю рівній 

або кратній ТО-2 з поглибленим діагностуванням робочих параметрів генераторної установки.  При ТО-1 вироби 

системи очищають від пилу, бруду, масел, перевіряють надійність кріплень генератора до двигуна та натяг паска. 

При ТО-2 – є ряд особливостей, що залежать від типа генератора і його РН 

Кожне четверте ТО-2  передбачається  зняття  генераторної установки з авто для огляду і обслуговування щіток і 

контактних кілець, з вийманням щітко утримувача. Перевіряється вільне переміщення щіток, висота щіток і пружність 

пружин. Очищаються забруднені контактні кільця, а при необхідності проточують їх на верстаті. Після очистки і ПР, 

при необхідності, генераторну установку перевіряють на стенді або мотор-тестером з метою характеристик холостого 

ходу, струмошвидкісну характеристику і пульсацію напруги генератора. 

Особливу увагу при ТО необхідно приділяти підшипниковим вузлам 

Сезонне обслуговування проводиться два рази на рік при підготуванні автомобіля до експлуатації взимку та літом. 

При нормальній роботі генераторної установки при підвищених обертах колінчастого валу амперметр повинен 

показувати заряд АкБ, вольтметр – напругу 13 – 15 В (стрілка вольтметра в зеленій зоні), або лампа контролю заряду  

повинна потухнути. 

 

5.2  Несправності системи та їх пошук. 

Генераторна установка справна, якщо вона забезпечує заряд АкБ, видає напругу, достатню для живлення і 

безпечну для споживачів та працює безшумно. 

Сучасні генераторні установки є надійними агрегатами і досить часто за їх відмову приймають відсутність 

контакту, або коротке замкнення в проводці авто, спрацювання запобіжників чи відмова амперметра і т.п. 

Найбільш характерними несправностями генераторних установок є: 

–  генераторна установка не забезпечує заряд АкБ; 

–  робота генераторної установки визиває перезаряд АкБ; 

–  підвищений шум при роботі генераторної установки. 

Пошук несправностей генераторної установки виконують за допомогою найпростіших засобів,  контрольною 

лампою, омметром, перевіркою надійності контактних з’єднань, перевірки запобіжників та натягу приводного паска, 

надійність контакту приладів системи з «масою».  
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